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அத்தியாயம் 1: 
 

இறைத்தூதர் முஹம்மத் 

ஸினாய் மறலத்துைவிகளுடன் 
செய்த உடன்படிக்றக 

 

[ஆக்கம்: தூதர் முஹம்மத்] 

 

அளவற்ை கருறையும் நிகரற்ை கிருறபயும் நிறைந்த 

அல்லாஹ்வின் சபயரால். 

 

[இரு அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வரான முஹம்மதினால் அறனத்து 
கிைிஸ்தவர்களுக்குமாக வறரயப்பட்ட உடன்படிக்றகயின் 

றகசயழுத்துப் படியின் பிரதி (அல்லாஹ்வின் ொந்தியும் அருளும் 
அன்னார் மீது உண்டாவதாக!)] 

 

தூதர்கள் வந்து சென்ைதன் பிைகு மனிதர்கள் 
அல்லாஹ்வுக்சகதிராக எந்தச் ொன்றையும் முன்னிறுத்த 

முடியாத வறகயில், அல்லாஹ்வின் பறடப்புகறளப் 
பாதுகாக்கும் சபாறுப்புடன் -நன்மாராயம் கூறுபவரும் 

எச்ெரிப்பவருமான- அப்துல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மதினால் 
இந்த உடன்படிக்றக வறரயப்பட்டது; அல்லாஹ் ெர்வ வல்லறம 

மிக்கவன்; ஞானம் நிறைந்தவன். 
 

தனது மார்க்கத்றதச் பெர்ந்பதாருக்காகவும், -கிழக்கிலும் 
பமற்கிலும் அருகிலும் சதாறலவிலும் அரபியராயும் 

அரபியல்லாபதாராயும் சதரிந்பதாராயும் சதரியாபதாராயும்- 
கிைிஸ்தவ மதத்றதத் தழுவி வாழும் அறனவருக்காகவுமான 
பாதுகாப்பு ொெனமாக இதறன அவர் வறரந்திருக்கின்ைார். 

 

எனபவ, யார் இதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்றத 
முைிக்கிைாபரா, அல்லது மீறுகிைாபரா, அல்லது அதன் 

கட்டறளகளுக்கு மாறு செய்கிைாபரா, அவர் அல்லாஹ்வின் 
உடன்படிக்றகறய மீறுகிைார்; அவனது ொெனத்றத முைிக்கிைார்; 
அவனது மார்க்கத்றத பரிகாெம் செய்கிைார்; அவனது ொபத்துக்கு 

ஆளாகிைார். அவர் அதிகாரம் பறடத்தவராயினும் ெரி; இறை 
விசுவாெம் சகாண்ட முஸ்லிம்களுள் ஒருவராயினும் ெரி! 

 

மறல, பள்ளத்தாக்கு, வயல், குறக, ெமசவளி, பாறலவனம், 

பதவாலயம் முதலிய எங்கிருந்து ஒரு துைவி அல்லது யாத்திரீகர் 
அபயம் பகாரினாலும் அவர்களின் பின்னால் நான் நிற்பபன்; 

நானும், எனது உதவியாளர்களும், எனது மார்க்கத்தின் அறனத்து 
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அங்கத்தவர்களும், என்றனப் பின்பற்றும் அறனவரும் 
அவர்கறளப் பாதுகாப்பபாம். ஏசனனில் அவர்கள் எனது 

பாதுகாப்புக்கு உட்பட்டவர்கள்; எனது குடிமக்கள். 
 

அவர்களது உடறமகளில் பிைர் குறுக்கீடு செய்யாமலும், 

(அவர்களாக விரும்பி வழங்கினாபல தவிர) அவர்கள் மீது வரி 
விதிக்கப்படாமலும் பாதுகாப்பபன். இந்த விவகாரங்கள் எதிலும் 

அவர்களுக்சகதிராக எந்தக் கட்டாயபமா கட்டுப்பாபடா 
ஏற்படுத்தப் படலாகாது. 

 

ஒரு மதகுரு அவரது குருபீடத்திலிருந்பதா, ஒரு துைவி அவரது 
துைவு மாடத்திலிருந்பதா, ஒரு தபெி அவரது 

தபபாவனத்திலிருந்பதா, ஒரு யாத்திரீகர் அவரது புனித 
யாத்திறரயிலிருந்பதா அகற்ைப்படலாகாது. அவர்களது 

பதவாலயங்களில் எதுவும் தகர்க்கப்படபவா, அவற்ைிலிருந்து 
எந்தச் செல்வமும் முஸ்லிம்களது மஸ் ிதுகறள அல்லது 

வடீுகறள அறமப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படபவா கூடாது. எவர் 
அவ்வாறு செய்கிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய 

மீறுகிைார்; அல்லாஹ்வின் தூதருடன் முரண்படுகிைார். 
 

துைவிகள், மதகுருக்கள், பக்தர்கள் முதலாபனார் மீது தறலக்கட்டு 
வரிபயா தண்டப்பைபமா விதிக்கப்படலாகாது. அவர்கள் 

தறரயில் இருந்தாலும், கடலில் இருந்தாலும், கிழக்கு, பமற்கு, 

வடக்கு, சதற்கு முதலிய எந்தத் திறெயில் இருந்தாலும் 
அவர்கறள நான் பாதுகாப்பபன். அவர்கள் எனது சபாறுப்புக்கும் 

உடன்படிக்றகக்கும் உட்பட்டவர்கள்; அறனத்துத் 
தீங்குகளிலிருந்தும் என்னால் பாதுகாக்கப்பட்ட பவண்டியவர்கள். 

 

மறலகளிலும் புனிதத் தளங்களிலும் ஒதுங்கி வாழ்பவார் 
தறலக்கட்டு வரியிலிருந்தும் நிலவரியிலிருந்தும் 

விலக்களிக்கப்படுவர். தமது சொந்தப்பாவறனக்காக அவர்கள் 

வளர்ப்பவற்றுக்கு தெம பாக வரியிலிருந்தும் பிை வறகயான 
வரிகளிலிருந்தும் விலக்களிக்கப்படும். ஒரு பபாக பயிர் 
செய்றகக்கு மானியமாக ஒவ்சவாரு ‘இர்தப்’ (24 ‘ஸாஉ’) 

தானியத்துக்கும் ஒரு ‘கதஹ்’ தானியம் அவர்களது தனிப்பட்ட 
பயன்பாட்டுக்சகன வழங்கப்படும். 

 

அவர்கள் பபாரில் பங்பகற்க பவண்டியதில்றல; தறலக்கட்டு 
வரியும் செலுத்த பவண்டியதில்றல. நிலவரி செலுத்த பவண்டிய 

கடறமப்பாடு சகாண்டவர்கள் அல்லது நிலவுடறம 
மூலமாகபவா வர்த்தக நடவடிக்றக மூலமாகபவா சொத்து 

றவத்திருப்பவர்கள் கூட பிரதி வருடமும் தறலக்கு பன்னிரண்டு 
திர்ஹறம விட அதிகமாக செலுத்த பவண்டியதில்றல. 
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எவர் மீதும் நியாயமற்ை வரி விதிக்கப்படலாகாது. 
நன்றமக்காகவன்ைி பவதக்காரர்களுடன் எவ்வித ெச்ெரவும் 
இருத்தலாகாது [29:46]. இரக்கம் என்ை எமது இைக்றகயினுள் 
அவர்கறள அறைத்துக் சகாள்ளபவ நாம் விரும்புகிபைாம். 

அவர்கள் எங்கிருந்தாலும், எங்கு தரித்தாலும் அவர்கறள விட்டு 
குபராதம் தூர விலக்கப்படும். 

 

ஒரு கிைிஸ்தவப் சபண் முஸ்லிம் குடும்பம் ஒன்ைினுள் 
நுறழந்தால், இரக்கத்பதாடு வரபவற்கப்படுவாள்; அவளது 

பதவாலயத்தில் பிரார்த்தறனயில் ஈடுபட ெந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட 
பவண்டும்; அவளுக்கும் அவளது மதத்றத பநெிக்கும் 

மற்சைாருவருக்கும் இறடயில் எந்த ெர்ச்றெயும் இருக்கக் 
கூடாது. எவர் அல்லாஹ்வின் இவ்வுடன்படிக்றகறய மீைி, 

அதற்கு எதிராக நடந்து சகாள்கிைாபரா, அவர் அல்லாஹ்வினதும் 

அவனது தூதரரும் உடன்படிக்றகக்கு எதிராக கிளர்ச்ெி 
செய்தவராகிைார். 

 

இம்மக்கள் தங்களது மதக்கட்டிடங்கறளயும் வெிப்பிடங்கறளயும் 
பராமரிப்பதற்கு உதவி வழங்கப்பட பவண்டும். இது அவர்களது 

மத விசுவாெத்திற்கு உதவுவபதாடு, அவர்கறள அதில் 
உண்றமயான பற்றுக் சகாள்ளவும் செய்யும். 

 

பபாருக்காக ஆயுதம் தூக்குமாறு அவர்களில் எவரும் 
வற்புறுத்தப்படக் கூடாது; மாைாக முஸ்லிம்கபள அவர்கறளப் 
பாதுகாக்க பவண்டும். மறுறம நாள் பதான்ைி உலகம்முடிவுக்கு 
வரும் வறர பாதுகாப்பு பற்ைிய இவ்வாக்குறுதிறய முஸ்லிம்கள் 

மீைக் கூடாது. 
 

அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வரும் அல்லாஹ்வின் தூதருமாகிய 
முஹம்மதினால் அறனத்து கிைிஸ்தவர்களுக்குமாக எழுதப்பட்ட 

இந்த உடன்படிக்றகக்குச் ொன்ைாகவும், இதில் 
விபரிக்கப்பட்டுள்ள அம்ெங்கறள செயற்படுத்துவதற்கான 

உத்தரவாதமாகவும் பின்வரும் ொட்ெியாளர்கள் 
றகபகார்த்திருப்பர்: 

 

அலீ பின் அபீ தாலிப்; அபூபக்கர் பின் அபீ குஹாஃபா; உமர் பின் 
அல்-ஃகத்தாப்; உஸ்மான் பின் அஃப்பான்; அபூ அல்-தர்தா; அபூ 

ஹுறைைா; அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்; அப்பாஸ் பின் அப்துல் 
முத்தலிப்; ஹாரித் பின் 

தாபித்; அப்துல் அழீம் பின் ஹஸன்; ஃபுறழல் பின் அப்பாஸ்; அஸ் 
- ஸுறபர் இப்னுல் அவ்வாம்; தல்ஹா பின் அப்தில்லாஹ்; ஸஅத் 
பின் முஆத்; ஸஅத் பின் உபாதா; தாபித் பின் நஃபீஸ்; சஸய்த் பின் 

தாபித்; அபூ ஹனபீா பின் உபய்யா; ஹாஷிம் பின் உபய்யா; 

முஅஸ்ஸம் பின் குைஷீ; அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் இப்னுல் ஆஸ்; 
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ஆமிர் பின் யாஸீன். 
 

இந்த உடன்படிக்றக இறைத்தூதரின் மஸ் ிதில் (அல்லாஹ்வின் 
ொந்தியும் அருளும் அன்னார் மீது உண்டாவதாக!) அலீ பின் அபீ 
தாலிபின் றகப்பட ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு முஹர்ரம் மாதம் 

மூன்ைாம் நாள் எழுதப்பட்டது. 
 

இவ்வுடன்படிக்றகயின் ஒரு பிரதி ஸுல்தானின் (Sultan) 

கருவூலத்தில் றவக்கப்பட்டுள்ளது. தாயிஃப் பிரபதெ பதால் 
ஒன்ைின் மீது இது எழுதப்பட்டு 

இறைத்தூதரின் முத்திறரயுடன் ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளது (அன்னார் 
மீது ொந்தி உண்டாவதாக!). 

 

இதன் உள்ளடக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் நற்பாக்கியம் 
சபறுவாராக! அல்லாஹ்வின் மன்னிப்றப எதிர்பார்த்து 

நிற்பபாருள் ஒருவராக இருப்பவர் நற்பாக்கியம் சபறுவாராக! 
 

மூலப்பிரிதியிலிருந்து சபைப்பட்ட இந்நகல் பிரதி மாண்புமிகு 
ஸுல்தானின் றகசயழுத்துடன் முத்தியறரயிடப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்த நகல் பிரதி அமீருல் முஃமினனீ் அலீ பின் தாலிபின் 
றகப்பட எழுதப்பட்ட மூலப்படியிலிருந்து சபைப்பட்ட பிரதியின் 

பிரதியிலிருந்து சபைப்பட்டதாகும். - அல்லாஹ் அவறரப் 
சபாருந்திக் சகாள்வானாக! 

 

தூர்ஸினாய் மறலயில் வாழும் துைவிகள் ெமூகசமான்றுக்கு 
வழங்கப்பட்ட இப்பிரதி மாண்புமிகு ஸுல்தானின் ஆறைப்படி -

அல்லாஹ்வின் அருளால்- 
இன்றும் நறடமுறையில் உள்ளது. அமீருல் முஃமினால் 

எழுதப்பட்ட மூலப் பிரதியின் நகல் சதாறலந்து பபானதால், இந்த 
ஆவைம் ஸுல்தானின் அரெ ஆறைக்கு (Royal Decrees) 

பக்கபலமாக அறமகிைது. குைித்த ெமூகத்திடம் காைப்படும் 
பதிவுகளும் அவ்வாறைறய ொன்றுப் படுத்துகின்ைன. 

 

இது மூலப்படியின் மீசளழுத்பத தவிர தழுவல் இல்றல. 
 

மீசளழுதியவர்: அல்லாஹ்வின் பலவனீமான அடிறம அல்-பாரீ 
நூஹ் பின் அஹ்மத் அல்-அன்ஸாரீ, எகிப்றதச் பெர்ந்த நீதிபதி 

(அவருக்கு பாதுகாப்பும் மன்னிப்பும் கிட்டுமாக!) 

வட்டமுத்திறர இடப்பட்டு ொன்றுப்படுத்தப்பட்டது. 
 

நூஹ் அஹ்மத் அல்-அன்ஸாரீ 

(றகசயாப்பம்) 
 

இக்றகசயழுத்து இடப்பட்ட அெல் முத்திறரயின் மாதிரியாக 
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இதறன எழுதியவர்: 

புராதன எகிப்றதச் பெர்ந்த நீதிபதி முஹம்மத் (அல்லாஹ்வின் 
மன்னிப்பு அவருக்கு கிட்டுமாக!) 
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அத்தியாயம் 2: 
 

தூதர் முஹம்மத் 

பாரெகீ கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 
உடன்படிக்றக 

 

ஆக்கம்: தூதர் முஹம்மத் 

 

அல்லாஹ்வின் நாட்டப் பிரகாரம்! 
நிகரிலாக் கிருறப சகாண்ட அல்லாஹ்வின் சபயரால்! 

 

இக்கட்டறளகள் றகசயழுத்தாக இபத பாைியில் கச்ெிதமாக 
அறனவருக்கும் சதரிவிக்கப்பட பவண்டும். அபரபியா மற்றும் 
பாரெகீத்துக்குக் கிழக்காக அல்லது அவற்ைின் எல்றலக்குள் 

உலகசமங்கும் பரந்து கிடக்கும் அறனத்து கிைிஸ்தவ 
பதெங்களும் கட்டுப்பட பவண்டிய ஓர் ஒப்பந்தம் இது. 

அத்பதெங்கள் இறைவிசுவாெிகளுடன் பநரடித் 
சதாடர்புறடயறவயாக, அல்லது சதாறலவானறவயாக, 

அல்லது பரிச்ெயம் சகாண்டறவயாக, அல்லது 
பரிச்ெயமற்ைறவயாக இருப்பினும் ெரி! 

 

இந்த ஒப்பந்தமும் உடன்படிக்றகயும் கீழ்படிந்து கட்டுப்பட 
ஏற்ைது. முஸ்லிம்கள் அறனவரும் கூட இதன் நியமங்களுக்குக் 

கட்டுப்படுவது கடறம. இவ்வுடன்படிக்றகயின் 
வார்த்றதகளுக்குக் கட்டுப்படுவது தனது கட்டாயக் கடறம என 
யார் கருதுகிைாபரா, அவரது இறை விசுவாெம் -ெிைந்த முறையில் 

செயற்படுபவாருக்கு அடுத்து- பரிபூரைமானது; நற்கூலிக்குத் 
தகுதியானவராய் அவர் கருதப்படுவார். மறுபுைம், 

இவ்வுடன்படிக்றகயின் வார்த்றதகறள பவண்டுசமன்பை 
திரிபுபடுத்துபவர் அல்லது ரத்துச் செய்பவர் அல்லது இழிவு 

செய்பவர் அல்லது இந்த உடன்படிக்றககளின் கட்டறளகளுக்கு 
கட்டுப்பட மறுத்து அவற்றுக்கு முரைான பாறதயில் செல்பவர் 

அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய அல்லது ஒப்பந்தத்றத 
முைிப்பவராக கருதப்படுவார். 

 

எவர் இவ்வாறைறய அற்பமாகக் கருதி இழிவு செய்கிைாபரா 
அவர் - அரெனாயினும், சபாதுமகனாயினும், பயபக்தி மிக்க 

(முஸ்லிம்) விசுவாெியாயினும், ொதாரை (கிைிஸ்தவ) 
விசுவாெியாயினும்- தண்டறனக்குத் தகுமானவராய் 

சகாள்ளப்படுவார். 
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அப்பால்: இவ்வுடன்படிக்றகயின் வார்த்றதகறள 
அல்லாஹ்வினால் அதிகாரபூர்வமாக எனக்கு வழங்கப்பட்ட 

அகத்தூண்டுதலுக்கு இறயபாக திடமான ஆறையுடன் 
ஆரம்பிக்கிபைன். முன்பு வந்த எந்தத் தூதரும் இதுபபான்ை 

ஒன்றை பமற்சகாண்டதில்றல; இவ்வாறு ஆறை பிைப்பிக்க 
இலகுவான ஒன்றை அல்லாஹ்வின் ென்னிதானத்தில் நிற்கும் 

எந்த வானவரும் கண்டதுமில்றல. ஆதலால், 
இவ்வுடன்படிக்றகயில் நான் ஏற்படுத்த இருக்கும் கட்டறளகள் 

எனது மக்கள் அறனவரும் ஏற்றுப் பைிய பவண்டியறவ. 
 

விசுவாெிகறளப் பாதுகாப்பதும், அவர்கள் -அருகிபலா 
தூரத்திபலா- எங்கிருந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவுவதும் 
தங்களது மாைாத கடறம என அறனத்து பயபக்தியுள்ள 

விசுவாெிகளும் கருதுவர்; கிைிஸ்தவ பதெசமங்கும் அவர்கள் 

வைக்கத்தில் ஈடுபடும் இடங்கறளயும் அவர்களது துைவிகளும் 
மத பபாதகர்களும் வெிக்கும் இடங்கறளயும் பாதுகாப்பர். பமற்கு, 

கிழக்கு, கடல், தறர, மறல, ெமசவளி, பட்டினம், பாழிடம், 
பாறலவனம், இன்னும் எங்சகல்லாம் அவர்கள் இருந்தாலும் 

அவர்களின் மத நம்பிக்றகயிலும் உடறமயிலும் அவர்களுக்கு 
பாதுகாப்பு கிட்டும். 

 

முஸ்லிம்கள் என்றன மதித்து சகௌரவப்படுத்துவது பபான்பை, 

இம்மக்கள் எனது பாதுகாப்புக்கு உட்பட்டவர்கள் என்ை வறகயில் 
இவர்கறளயும் பபைிக் காப்பர். எப்பபாது இவர்களுக்கு துயரபமா 
அசெௌகரியபமா ஏற்பட்டாலும் முஸ்லிம்கள் கடறமயுைர்வுடன் 
உதவி புரிவர்; இவர்கள் மீது அக்கறை செலுத்துவர். ஏசனனில், 
இம்மக்கள் எனது பதெத்தின் பிரற கள்; தங்கள் வாக்குறுதிக்கு 

கட்டுப்பட்டவர்கள். இவர்களுக்கு உதவக் கூடியவர்களும் 
அவர்கபள. 

 

ஆக- இம்மக்கறளச் சூறையாட வழியாக அறமயும் 
அறனத்றதயும் அடக்கி, எல்லா எதிர்ப்புகளுக்கும் 

அழுத்தங்களுக்கும் முன்னால் இவர்களது செளகரியத்றதயும் 
பாதுகாப்றபயும் உதவிறயயும் கவனத்தில் சகாள்வபத என் 

சபாருட்டு ெரியானதாகும். வரி அைவடீ்றடப் சபாறுத்தவறரயில், 

அவர்களால் செலுத்த முடியுமான அளறவ விட அதிகமாக 
விதிக்கப்படலாகாது; எவ்வித நிர்ப்பந்தபமா வன்முறைபயா 

இன்ைி, அவர்களின் ஒப்புதலுடன் விவகாரங்கள் அனுெரிக்கப்பட 
பவண்டும். அவர்களது நிைவனங்களுக்குள் எவரும் தறலயீடு 

செய்யக் கூடாது; மத 

நம்பிக்றககள் குைித்பதா பாரம்பரியங்கள் குைித்பதா அவர்கள் 
துன்புறுத்தப்படக் கூடாது. அவர்கள் விரும்புகின்ை விதத்தில் 
அவர்களது வைக்கஸ்தலங்களில் அவர்களுக்பக உரித்தான 

மதச் ெடங்குகளுக்கு இறயபாக வைக்கத்தில் ஈடுபட 
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அவர்களுக்கு அனுமதியுண்டு. அவர்களது பதவாலயங்கள் 
அகற்ைப்படபவா அழிக்கப்படபவா கூடாது; அவர்களது வடீுகளும் 

மாளிறககளும் அவர்களது ஒப்புதல் இன்ைி 
மஸ் ிதுகளுக்காகபவா, குடியிருப்புகளுக்காகபவா சபற்றுக் 
சகள்ளப்படலாகாது. எவசராருவர் இங்கு விபரித்திருப்பது 

பபான்ைல்லாது, எனது உத்தரவுகளுக்கு மாற்ைமாக, 
செயற்படுகிைாபரா அவர் எனது இவ்வுடன்படிக்றகறய 

இழிவுபடுத்தியவராகவும் அல்லாஹ்வினதும் அவனின் தூதரதும் 
வார்த்றதறய மறுப்பவராகவும் சகாள்ளப்படுவார். 

 

நான்கு தீனாரின் சபறுமதிக்கு அல்லது ெைல் நூல் 
அங்கியான்றுக்கு அதிகமான நிலவரி அவர்களிடமிருந்து 
அைவிடப்படாது; அறவ முஸ்லிம்களது பயன்பாட்டுக்காக 

அல்லது சபாதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கான அைக்கட்டறளயாக 
இட்டு றவக்கப்படும். இங்கு நாம் விவரிப்பதற்கு அப்பால் 

(தனியாள் வரி என்ை வறகயில்) பவசைதுவும் அவர்களிடமிருந்து 
அைவிடப்படாது. அவர்கள் செல்வம் பறடத்த வர்த்தகர்களாக 
அல்லது சவற்ைிசகாள்ளப்பட்ட பிரபதெங்களில் வாழ்பவாராக 

அல்லது கடலில் முத்துக் குளிப்பபாராக அல்லது ரத்தின, தங்க, 
சவள்ளிச் சுரங்கங்கறள றவத்திருப்பபாராக அல்லது செல்வம் 
சகாழிக்கும் பதாட்டங்கறள றவத்திருப்பபாராக இருந்தாலும் 

பன்னிரண்டு திர்ஹறம விட அதிகமாக செலுத்தும்படி பகட்கப்பட 
மாட்டார்கள். 

 

கிைிஸ்தவ நம்பிக்றகறயச் ொராதவராகபவா கிைிஸ்தவச் 
ெடங்குகளின் படி மதவழிபாடு செய்யாதவராகபவா 

இருப்பவர்களிடமிருந்தும் நான்கு திர்ஹம் அைவிடப்படும். 
எனினும் இம்மக்கபளாடு இைங்கி, தங்களது வாக்றகப் பபைி 

நடப்பபாரிடம் -அவர்கள் தங்களது மக்கள் வெிக்கும் அபத 
இடத்திபலபய வெித்திருப்பபார் என்ை அடிப்பறடயில்- 
பமற்சொன்ன பன்னிரண்டு திர்ஹமுக்கு அதிகமாகச் 

செலுத்துமாறு பகாரப்பட மாட்டார்கள். பயைிகளும், நிரந்தர 
இருப்பிடமின்ைி அறலந்து திரிபவாரும் -அவர்கள் அனந்தரச் 

செல்வபமதும் சபறும் நிறல காைப்பட்டாபல தவிர- நிலவரிக்கு 
உட்படுத்தப்பட மாட்டார்கள். அவ்வாறு ஒருவர் அனந்தரச் 

சொத்சததுவும் சபறுவாராயின், அதில் ஆட்ெியாளருக்கு ெட்டபூர்வ 
உரிறம காைப்படுமிடத்து, நியாயமான வரிமுறைபய 

அமல்படுத்தப் படும். அந்நிறலயிலும் கூட வரிசெலுத்துபவர் 
வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படபவா, தனது செலுத்து திைனுக்கு 

மிறகயான ெட்ட பூர்வமற்ை வரிக்கு ஆளாக்கப்படபவா மாட்டார். 
அவரது மாளிறககபளா உற்பத்திகபளா விவொய 

விறளச்ெல்கபளா பபராறெகளுக்குப் பலியாக்கப்பட மாட்டா. 
 

இறைவிசுவாெத்தின் விபராதிகளுடன் முஸ்லிம்களுக்குச் 
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ொர்பாகப் பபாராடுமாறு கிைிஸ்தவர்கள் பகட்கப்பட மாட்டார்கள்; 
அந்நிய பதெங்களில் பபாரில் ஈடுபட்டிருக்கும் முஸ்லிம்கள் 

தங்களுடன் இனைந்து சகாள்ளுமாறு அவர்கறள 
கட்டாயப்படுத்தவும் மாட்டார்கள். எனினும் எதிரிகள் 

கிைிஸ்தவர்கறளத் தாக்குவார்களாயின், அதற்சகதிராக 
முஸ்லிம்கள் தங்களதுகுதிறரகறளயும் வாள்கறளயும் 

ஈட்டிகறளயும் பயன்படுத்தத் தயங்க மாட்டார்கள். அத்தறகய 
நிறலயில் அவர்கள் மிகச் ெிைப்பாக செயல்படுவார்கள். 

 

எந்தக் கிைிஸ்தவரும் இஸ்லாத்றத ஏற்குமாறு நிர்ப்பந்திக்கப்பட 
மாட்டார். நல்ல விடயங்கள் தவிர்ந்த எதிலும் அவர்களுடன் 

முரண்படுவது தவிர்க்கப்படும். கிைிஸ்தவர்கள் எங்கிருந்தாலும் 
முஸ்லிம்கள் அவர்களுக்கு பநெக்கரம் நீட்டுவர்; 

ஒடுக்குமுறையாளர்களிடமிருந்து அவர்கறள பாதுகாப்பர். ஒரு 
கிைிஸ்தவர் தவறுதலாக குற்ைசமான்றை இறழத்தாலும் அவறர 

நீதிமன்ைத்துக்கு அறழத்துச் சென்று -அல்லாஹ்வால் 
வறரயறுக்கப்பட்டுள்ள தண்டறனக்கு- பமலதிகமாக அவர் 
தண்டிக்கப்படாதவாறு பாதுகாப்பறத முஸ்லிம்கள் தங்கள் 

கடறமயாகக் கருதுவர்; பவதாகமத்தின் தரீ்ப்புக்பகற்ப குைித்த 
பிைக்குடன் ெம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்புக்கும் இறடயில் 

ெமாதானம் ஏற்படுத்தப்படவும் முடியும். 
 

பமபல குைிக்கப்பட்ட அறனத்து நிபந்தறனகளும் 
கறடப்பிடிக்கப்பட்டு, தறலக்கட்டு வரியும் செலுத்தப்பட்டு வரும் 
நிறலயில் கிைிஸ்தவர்கள் எனது மக்களால் ஒடுக்கப்படபவா 
சகாடுறமப்படுத்தப் படபவா கூடாது; அவ்வாபை அவர்களும் 
முஸ்லிம்கறள சகாடுறமப்படுத்தபவா ஒடுக்கபவா கூடாது. 

இப்பபாதிருந்து அல்லாஹ்வின் மறுகட்டறள வரும்வறர இது 
சதாடரும். 

 

முஸ்லிம்கள் கிைிஸ்தவர்களது சபண்கறளயும் கன்னிகறளயும் 
அவர்களது எ மானர்களின் ஒப்புதல் இன்ைி பலாத்காரமாக 

எடுத்துக் சகாள்ள முடியாது. எனினும் அப்சபண்கள் தங்களது 
சுயசதரிவின் அடிப்பறடயில் முஸ்லிம்களுடன் இறையவும், 

நிரந்தரமாகபவா தற்காலிகமாகபவா அவர்கறளத் திருமைம் 
முடிக்கவும் விரும்புவார்களாயின், அது அவர்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்படும். சபண்கள் தங்களது நம்பிக்றகக்கும் 
பநெத்துக்கும் பாத்திரமானவர்கறள திருமைம் செய்ய சுதந்திரம் 
வழங்கப்பட பவண்டும் என்ை வறகயில், அவர்களது சுதந்திரமான 

நாட்டத்துக்கு மதிப்பளிப்பதற்பக இந்த ஏற்பாடு. 
 

 

ஒரு கிைிஸ்தவப் சபண் முஸ்லிம் ஒருவறர திருமைம் 
செய்தாலும் தனது கிைிஸ்தவ நம்பிக்றகயின் படி சதாடர்ந்து 
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ஒழுகுவதற்கும், கிைிஸ்தவ பதவாலயங்களுக்குச் சென்று 
வழிபடவும் தறட இருக்காது; தனது சொந்த நம்பிக்றகயின் 

படியும் ெட்டதிட்டங்களின் படியும் அவள் ெந்பதாஷமாக 
வாழலாம்; தனது ஆன்மீக வழிகாட்டிகளுடன் சதாடர்பாடல் 

பமற்சகாள்ள அவளுக்குத் தறடயிருக்காது; அவளது 
நம்பிக்றகறயயும் ெட்டதிட்டங்கறளயும் றகவிடுமாறு அவளது 

விருப்பத்துக்கு முரைாக நிர்ப்பந்திக்கப்பட மாட்டாள். எவர் 
இவ்வுடன்படிக்றகயின் விதிகளுக்கு மாைாகச் செயல்படுகிைாபரா 

அவர் அல்லாஹ்வுக்கு எதிராகச் செயற்படுபவராக 
கைிக்கப்படுவார்; இறைத்தூதரது உடன்படிக்றகயிலுள்ள 

நிபந்தறனகறள நறடமுறைப்படுத்தாததால் அவரது 
பார்றவயிலும் குற்ைவாளியாக பநாக்கப்படுவார்; அல்லாஹ்வின் 

முன் நிறுத்தப்படும் பாவிகளுள் ஒருவராகி விடுவார். 
 

கிைிஸ்தவர்கள் தங்களது பதவாலயங்கள், ெிறு 
வைக்கஸ்தலங்கள், மடங்கள் என்பவற்ைின் அறனத்து திருத்த 

பவறலகறளயும் தாங்கபள முன்னின்று பமற்சகாள்ள 
பவண்டும். முஸ்லிம் நன்மக்களின் சபாதுநலன் ொர்ந்த அல்லது 
அவர்களது நம்பிக்றக ொர்ந்த விவகாரங்களில் முஸ்லிம்கள் 
கிைிஸ்தவர்களது உதவிறய நாடும் ெந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் 

அதறன மறுக்காமல், நட்றபயும் நல்சலண்ைத்றதயும் 
சவளிப்படுத்தும் வறகயில், தங்களால் முடிந்த உதவிறய வழங்க 
பவண்டும். கிைிஸ்தவர்கள் எமக்குப் பைிந்து, எம்மிடம் அபயம் 
நாடி வந்தவர்கள் என்ை வறகயில், நியாயபூர்வமான அறனத்து 
உதவி ஒத்தாறெகறளயும் அவர்களுக்கு நாம் வழங்குபவாம். 

அவர்களுள் எவராவது முஸ்லிம்களுக்கும் 
நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் இறடயிலான ெமாதானப் 

பபச்சுவார்த்றதக்காக அனுப்பி றவக்கப்பட்டால் அவரது நகர்றவ 
எவரும் தடுக்க மாட்டார்; அவரது பெறவ நமது விவகாரத்திற்கு 
உதவுசமனில் அது ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும். அவ்வாைான ஒருவறர 

இழிவு செய்பவர் அல்லாஹ்வின் தூதுருக்கு முன்னால் 
தீயவராகவும் குற்ைவாளியாகவும் பவத சவளிப்பாட்டின் 

எதிரியாகவும் கைிக்கப்படுவார். 
 

[இங்கு மகத்தான இறைத்தூதரான முஹம்மத் (அல்லாஹ்வின் 
அருள் அன்னார் மீதும் குடும்பத்தார் மீதும் உண்டாவதாக!) 

கிைிஸ்தவ மக்களுடன் செய்து சகாண்ட மற்பைார் ஒப்பந்தமும் 
உள்ளது. கிைிஸ்தவர்களது நம்பிக்றக மற்றும் ெட்டதிட்டங்கள் 
சதாடர்பான பமற்குைித்த அம்ெங்கள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு 

அமல்படுத்தப் பட்டதன் பிற்பாடு, கிைிஸ்தவர்கள் 
அனுெரிக்கபவண்டிய இன்னும் ெில கட்டறளகறள உள்ளடக்கி 
அன்னார் இவ்சவாப்பந்தத்றத அறமத்திருந்தார்கள். முன்றனய 
உடன்படிக்றகக்கு இது எவ்வறகயிலும் முரைானதல்ல; மாைாக, 

இரண்டும் ஒன்றுக்சகான்று இைக்கப்பாடானறவபய.] 



14 
 

 

அக்கட்டறளகளுள் ஒன்று: 
முஸ்லிம்கறளத் தாக்குவதற்கு வெதியளிக்கும் வறகயில், 
கிைிஸ்தவர்கள் நிராகரிப்பாளர்களுக்கு பகிரங்கமாகபவா 

இரகெியமாகபவா எவ்வித உதவியும் வழங்கக் கூடாது; தங்கள் 
வடீுகளிபலா பதவாலயங்களிபலா எதிரிகள் தங்கியிருக்க 

இடமளிக்கக் கூடாது; எதிரிப்பறடக்கு புகலிடம் வழங்கக் கூடாது; 

ஈட்டி, அம்பு, வாள், குதிறரபபான்ை தளவாடங்கறள வழங்கிபயா 
பவறு வறகயிபலா உதவக் கூடாது. 

 

கிைிஸ்தவர்கள் எதிரிகளுக்கு வழிகாட்டியாய் செல்லக் கூடாது; 
எவ்வாறு மறைந்திருந்து தாக்குவது என காண்பிக்க கூடாது; 
தங்கள் உடறமகறளப் பாதுகாக்கும் சபாறுப்றப எதிரிகளிடம் 

ஒப்பறடக்க கூடாது; அவர்களுடன் சதாடர்பாடல் செய்யக் 
கூடாது; வாக்கினாபலா செயலாபலா அவர்களுக்கு உதவக் 

கூடாது; பலாத்காரம் பிரபயாகிக்கப்பட்டாபல தவிர எதிரிகளுக்கு 
புகலிடம் வழங்கக் கூடாது. 

 

ஒரு முஸ்லிம் ஒரு கிைிஸ்தவரின் வடீ்டில் தங்க பநரிட்டால், 
மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் அங்கு விருந்தாளியாக 

இருக்க முடியும்; அதற்கு பமல் அவறர உபெரிப்பது 
கட்டாயமில்றல. கிைிஸ்தவர்கள் முஸ்லிம்கறள விட்டு 

சகாடுங்பகான்றமயாளர்களின் தீங்றகயும் ஒடுக்கு 
முறைறயயும் தடுத்துதவ பவண்டும். 

 

கிைிஸ்தவர்கள் முஸ்லிசமாருவறர தங்கள் வடீுகளில் அல்லது 
வாழ்விடங்களில் மறைத்து றவக்க பவண்டிய அவெியம் 
பதான்றும் பட்ெத்தில், அவருக்கு தங்கும் இடசமான்றை 

ஏற்படுத்திக் சகாடுத்து பராமரித்து வரல் பவண்டும்; அவ்வாறு 
மறைந்திருக்கும் காலத்தில் உைபவா பராமரிப்பபா இன்ைி 

அவறர விட்டுவிடக் கூடாது; முஸ்லிம் சபண்களும் 
ெிறுவர்களும் எதிரிகளுக்கு காட்டிக் சகாடுக்கப்பட கூடாது. 

 

கிைிஸ்தவர்கள் இக்கட்டறளயிலிருந்து விலகி விடலாகாது. 
கிைிஸ்தவர் எவராவது இவ்சவாப்பந்தத்திற்கு முரைாகச் செல்ல 
அல்லது புைக்கைிக்க முற்படுவாராயின், அவர் இதறன ரத்துச் 

செய்தவராக கருதப்படுவதுடன், இறைவனால் 
அருவருக்கப்பட்டவராகவும் மாறுவார். இறைத்தூதர் அவறர 

விொரறைக்கு உட்படுத்தி நியாயமான தண்டறனயும் 
வழங்குவார். 

 

ஆதலால்- இறைவனின் அடுத்த கட்டறள வரும் வறர அறனத்து 
கிைிஸ்தவர்களும் இவ்சவாப்பந்தத்தின் நிபந்தறனகறள 
கட்டாயமாக பின்பற்ை பவண்டியனவாகவும் அனுெரிக்க 
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உகந்தனவாகவும் சகாள்வார்களாக! 
 

பமற்குைித்த ஒப்பந்தத்றத உறுதிப்படுத்தும் வறகயில் 
மதகுருக்கள் மற்றும் பதெப் பிரபுக்களின் முன்னிறலயில் 

இடப்பட்ட மகத்தான இறைத்தூதர் முஹம்மதின் றகசயாப்பம் 
இத்தால் இறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அல்லாஹ் ெர்வ வல்லறம மிக்கவன்; அறனத்துக்கும் அதிபதி! 
 

அல்லாஹ்வினால் சதரிவுசெய்யப்பட்ட மகத்தான தூதராகிய 
முஹம்மதின் (அல்லாஹ்வின் அருள் அன்னார் மீதும் 

அன்னாறரச் ொர்ந்பதார் மீதும் 

உண்டாவதாக!) கட்டறளப் பிரகாரம் ஹிஜ்ரி நான்காம் ஆண்டின் 
முதல் நான்கு மாதங்கறள அடுத்து வந்த திங்கட்கிழறம 

இவ்சவாப்பந்தம் வறரயப்பட்டது. 
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அத்தியாயம் 3: 
 

தூதர் முஹம்மத் 

நஜ்ரான் கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 
உடன்படிக்றக 

 

[ஆக்கம்: தூதர் முஹம்மத்] 

 

[முகவுறர] 

 

அளவற்ை கருறையும் நிகரற்ை கிருறபயும் நிறைந்த 
அல்லாஹ்வின் சபயரால்! 

 

அல்லாஹ்வினாலும் அவனது தூதரினாலும் நஜ்ரான் பிரபதெ 
கிைிஸ்தவர்களாகிய பவதாகம மக்களுக்கும் பிை அறனத்து 

கிைிஸ்தவ பிரிவுகளுக்குமாக முன்றவக்கப் பட்டுள்ள பாதுகாப்பு 
உடன்படிக்றக இது. 

 

அல்லாஹ்வின் தூதராகிய முஹம்மதினால் முழு மனித 
இனத்துக்கும் இது எழுதப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்வினதும் 

அவனது தூதரினதும் புைத்திலிருந்து வழங்கப்படும் இப்பாதுகாப்பு 
உத்தரவாதம், பின்னால் பதான்ைவிருக்கும் 

முஸ்லிம்களும் கட்டுப்பட பவண்டிய வறகயில் 
அறமக்கப்பட்டுள்ளது; இதறன அவர்கள் புரிந்து, நம்பத் 

தகுந்ததாக ஏற்று, விசுவாெம் சகாண்டு, தங்கள் நன்றமக்காக 
பபைிப்பாதுகாக்க பவண்டும். 

 

ஆட்ெியாளராயினும், அதிகாரம் பறடத்தவராயினும் இதறன 
ரத்துச் செய்யபவா மீைிச்செல்லபவா எவருக்கும் அனுமதி 

இல்றல. இந்த ஆவைத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தறனகள் 
தவிர பவசைந்த 

நிபந்தறனகளுக்கும் விசுவாெிகள் தங்கறள ஆட்படுத்திக் 
சகாள்ளக் கூடாது. 

 

இதறனப் பபைி, மதித்து, இதன் கட்டறளகளுக்குப் பைிந்து 
நடப்பவர் தனது கடறமகறள நிறைபவற்ைியவராகவும், 

இறைத்தூதரின் உடன்படிக்றகறய பின்பற்ைியவராகவும் 
மாறுவார். 

 

எவர் இதறன முைிக்கிைாபரா, அல்லது முரண்படுகிைாபரா, 

அல்லது மாற்ைியறமக்கிைாபரா அவர் தனது குற்ைத்றத தாபன 
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சுமந்து சகாள்வார். ஏசனனில் அதன் மூலமாக அவர் 
அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகக்கு துபராகம் 

இறழக்கின்ைார்; தனது நம்பிக்றகறய முைித்துக் சகாள்கின்ைார்; 

அல்லாஹ்வின் அதிகாரத்றத எதிர்க்கிைார்; அவனது தூதரின் 
விருப்பத்றத மீறுகிைார்; அல்லாஹ்வின் பார்றவயில் 

பமாெடிக்காரனாக மாறுகின்ைார். 
 

பாதுகாத்தல் என்பது அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் ஒரு கடறம. 
அதறனபய இவ்வுடன்படிக்றக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. எனபவ 
இவ்வுடன்படிக்றகறயப் பபைி நடக்காதவர் தனது புனிதக் 

கடறமகறள மீைிச் செயற்பட்டவராகிைார். எவர் தனது புனிதக் 
கடறமகறள மீைிச் செல்கிைாபரா அவர் நம்பத் தகுதியற்ைவர். 

அல்லாஹ்வினாலும் அவனது உண்றமயான விசுவாெிகளாலும் 
அவர் நிராகரிக்கப்படுவார். 

 

அல்லாஹ்விடமிருந்தும் அவனது தூதரிடமிருந்தும் 
விசுவாெிகளிடமிருந்தும் கிைிஸ்தவர்கள் இப்பாதுகாப்பு 

உடன்படிக்றகறய தங்களது ஓர் உரிறம என்ை வறகயிபலபய 
சபறுகின்ைனர். எனபவ ஒவ்சவாரு முஸ்லிமும் இதற்குக் 

கட்டுப்பட பவண்டும்; தங்களது நலனுக்காகபவ 
இவ்வுடன்படிக்றக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பறத அவர்கள் 
புரிந்து சகாள்ள பவண்டும். ஒவ்சவாரு முஸ்லிமும் இதறன 
மதிப்பதும், பாதுகாப்பதும், சதாடர்ச்ெியாக பபைிக் காப்பதும் 

அதற்பகற்ப வாழ்வதும் கடறமயாகும். 
 

நிச்ெயமாக, முன்றனய மதங்கறளயும் புராதன பவதங்கறளயும் 
பின்பற்ைிய மக்கள் அல்லாஹ்வின் பாலும் அவனது தூதரின் 
பாலும் தமது பறகறமறய சவளிப்படுத்தினர்; மாட்ெிறம 

நிறைந்த அல்லாஹ் தனது பவதத்தில் சதளிவாகப் 
பிரகடனப்படுத்தியுள்ள இறைத்தூறத மறுப்பதனூடாக தங்கள் 

சவறுப்றப சவளியிட்டனர். இது அவர்களது மனக் 

பகாைல்கறளயும், தீய எண்ைங்கறளயும், கடின ெித்தத்றதயுபம 
எடுத்துக் காட்டுகிைது. மறைக்காமல் பிரகடனப்படுத்தல் மற்றும் 

மறுக்காமல் ொன்று 

பகர்தல் என்பவற்ைினூடாக அவர்கள் மீது அல்லாஹ் விதிக்க 
நாடியறத மறைத்துக் சகாண்டதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களது 
குற்ைத்தின் சுறமறய தாங்களாகபவ தயார்படுத்திக் சகாண்டனர். 

 

அம்மக்கள் தங்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட கடறமக்கு எதிராக 
செயற்பட்டனர். அனுஷ்டிக்க பவண்டிய விதத்தில் அதறன 

அவர்கள் அனுஷ்டிக்கவில்றல; சதளிவாக அறடயாளமிடப்பட்ட 
பாறதகறளப் பின்பற்ைவுமில்றல; அல்லாஹ்வின் பாலும் 

அவனது தூதரின் பாலும் தங்கள் பறகறமறய சவளிப்படுத்தி 
தாக்குதல் சதாடுக்க மட்டுபம அவர்கள் உடன்பட்டனர். 
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இத்தூதறர அல்லாஹ் மனித இனத்துக்கு உண்றமறயப் 
பிரகடனப் படுத்துபராகபவா, பபாதறன புரிபவராபவா, 

அல்லாஹ்றவ பநாக்கி அறழப்பவராபவா, ஒளி விளக்காகபவா, 

தனக்குக் கட்டுப்படுபவாருக்கு சொர்க்கத்றதக் சகாண்டு 
வாக்களிப்பவராபவா, கட்டுப்படாபதாருக்கு நரகம் குைித்து 

எச்ெரிப்பவராபவா அனுப்பியிருக்க முடியாது என -நயவஞ்ெக 
வழிகளாலும் பபாலி வாதங்களாலும்- மக்கறள அவர்கள் 

தூண்டி விட்டனர். 
 

தூதரின் பவத சவளிப்பாட்றட மறுத்தல், அவரது தூறத 
நிராகரித்தல், கபடமான வழிகளில் அவறர ஆபத்துகளில் ெிக்க 

றவத்தல் முதலிய -தாங்கபள செய்யத் துைியாத காரியங்களில்- 
ஈடுபடுமாறு பிைறரத் தூண்டியதன் மூலமாக எதிர்ப்பின் 

வரம்புகறளக் கூட அவர்கள் தாண்டிச் சென்ைனர்; 
இறைத்தூதறரக் குைிறவத்து அவறரக் சகால்லத் 
தீர்மானித்தனர்; அவருடன் பபார் புரியவும், அவரது 

பபாதறனகறள எதிரக்கவும், முரண்படவும் குறைஷிக் 
பகாத்திரத்றதச் பெர்ந்த இறைறவப்பாளர்கறளயும் பிைறரயும் 

தீவிரப்படுத்தினர். 
 

இதனால், அல்லாஹ்வினதும் அவனது தூதரதும் அைியிலிருந்து 
விலக்கப்படும் நிறலக்கு அவர்கள் ஆளாகினர். ஹுறனன் யுத்த 

பவறளயிலும், பனூ குறைழா மற்றும் பனூ நழீர் 
பகாத்திரங்களுக்சகதிரான பபாராட்டங்களின் பபாதும் இவர்கள் 

நடந்து சகாண்ட விதம் யாவரும் அைிந்தபத. 
இறைத்தூதருக்சகதிராக அல்லாஹ்வின் விபராதிகளான 

மக்காவாெிகளுக்கு இவர்களது தறலவர்கள் ஆதரவு வழங்கினர்; 

இறைவிசுவாெிகள் மீது சகாண்ட காழ்ப்புைர்வின் காரைமாக 
இறைத்தூதருக் சகதிராக பறடப்பலத்தாலும் ஆயுத பலத்தாலும் 

மக்காவாெிகளுக்கு உதவினர். 
 

கிைிஸ்தவர்கள் -இதற்கு மாைாக- அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது 
தூதருக்கும் எதிராக பபார்சதாடுக்க மறுத்தனர். இம்மார்க்கத்றதப் 

பின்பற்றுபவார் பாலான 

அவர்களது அன்பும் பாெமும் உண்றமயானது என அல்லாஹ்வும் 
பிரகடனப்படுத்தி விட்டான். 

அவர்கள் குைித்து அல்லாஹ் தனது பவதத்திலும், பவறு பவத 
சவளிப்பாட்டு வெனங்களிலும் புகழ்ந்திருக்கிைான். யூதர்களது 
கடின ெித்தம் பற்ைியும், விசுவாெிகள் மீதான கிைிஸ்தவர்களது 

மனச்ொய்வு மற்றும் பாெம் பற்ைியும் அவன் இவ்வாறு 
அறடயாளப் படுத்துகிைான்: 

 

“நிச்ெயமாக, விசுவாெம் சகாண்டிருப்பபாரது கடும் விபராதிகளாக 
யூதர்கறளயும் இறை றவப்பாளர்கறளயும் (நபிபய!) நீர் 



19 
 

காண்பீர்; விசுவாெிகளுடன் சநருங்கிய பாெம் சகாண்டவர்களாக 
‘நாங்கள் நஸபரயர்’ என்று கூைிபயார் இருப்பறதயும் நீர் 

காண்பீர். அவர்களுள் கற்ைைிந்த மதகுருக்களும் துைவிகளும் 
இருப்பதுவும், அவர்கள் சபருறமயடிக்காபதாராக இருப்பதுவுபம 
இதற்குக் காரைம். இத்தூதருக்கு இைக்கப்பட்டறத அவர்கள் 

செவிமடுத்தால், ெத்தியத்றத அைிந்து சகாண்டதன் காரைமாக, 

அவர்களின் கண்கள் கண்ைரீால் நிரம்பி விடும். ‘எங்கள் ரட்ெகா! 
நாங்கள் விசுவாெம் சகாண்படாம்; எனபவ (இவ்பவதம் 

ெத்தியமானது என) ொட்ெி சொல்பவாருடன் எங்கறளயும் பதிவு 
செய்வாயாக!’ என அவர்கள் கூறுவர். ‘அல்லாஹ்றவயும், 

எங்களிடம் வந்திருக்கும் ெத்தியத்றதயும் விசுவாெம் 
சகாள்ளாதிருக்க எங்களுக்கு என்ன (தறட) உள்ளது?! எங்கள் 
ரட்ெகன் எங்கறள நன்மக்களுடன் பெர்த்து றவக்க பவண்டும் 
என்பை நாங்கள் ஆறெப்படுகிபைாம்! எனவும் கூறுவர்” (5:82-84). 

 

உண்றமயில், சதய்வகீ மார்க்கம் பற்ைிய அைிவு சகாண்ட, 

நம்பிக்றகக்குப் பாத்திரமாக இருந்த ெில கிைிஸ்தவர்கள் 
இம்மார்க்கத்றதப் பிரகடனப்படுத்த எமக்கு உதவினர்; 

அல்லாஹ்வின் நாட்டப் பிரகாரமும், தூதர் தனது தூறத 

எத்திறவக்க உதவும் வறகயிலும் மக்களுக்கு உபபதெம் 
செய்வதனூடாக அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்கும் உதவ 

அவர்கள் முன்வந்தனர். 
 

சஸய்யித்1, அபீபஸா, இப்னு ஹிஜ்ைா, துைவி இப்ைாஹமீ், மதகுரு 
ஈஸா முதலிபயார் நாற்பது குதிறர வரீர்களுடனும் பவறு 

பலருடனும் என்றனக் காை வந்தனர். அபரபிய பதெத்திலும் பிை 
நாடுகளிலும் கிைிஸ்தவ மதத்றதப் பபாதிப்பது அவர்களது 

பநாக்கமாக இருந்தது. அவர்களுக்கு எனது தூது பற்ைி 
எடுத்துறரத்து, அதறனப் பலப்படுத்தவும் பிரகடனப்படுத்தவும் 

உதவுமாறும், எனது தூறத ஆதரிக்குமாறும் பகட்டுக் 
சகாண்படன். அல்லாஹ்வின் பாறத சதளிவாகத் சதரிந்த பபாது 

அவர்கள் பின்வாங்கவில்றல; புைக்கைித்துச் செல்லவில்றல. 
மாைாக, இன்னும் சநருங்கி வந்தார்கள்; திடமாக நின்ைார்கள்; 

இைங்கினார்கள்; ஒத்தாறெ புரிந்தார்கள்; உறுதிப் 
படுத்தினார்கள்; தாராள வாக்குறுதிகறளயும் 

நல்லாபலாெறனகறளயும் வழங்கினார்கள்; நான் சகாண்டு 
வந்திருக்கும் ெத்தியத்துக்கு உதவி புரிவதாகவும், அதறன 

மறுத்து முரண்படுபவாறர தடுத்து நிறுத்துவதாகவும் ெத்தியப் 

பிரமாைங்கள் மூலமாகவும் உடன்படிக்றககள் மூலமாகவும் 
உறுதியளித்தார்கள். 

 

அவர்கள் சென்று தங்கள் மதத் பதாழர்களுடன் மீண்டும் 
 

1 - அஸ்-ஸெய்யித் அல்-கஸ்ொனீ  
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இறைந்து சகாண்ட பிைகு, தங்களது உடன்படிக்றகறய 
முைிக்கவுமில்றல; அபிப்பிராயத்றத மாற்ைிக் சகாள்ளவுமில்றல. 
மாைாக, என்றனப் பிரிந்து சென்ை பபாது அவர்கள் எனக்களித்த 
வாக்றகப் பபைினார்கள். மகிழ்ச்ெி தரும் வறகயில், தங்களது 
அர்ப்பைிப்றப நிரூபித்தார்கள் எனவும், யூதர்களுக்கு எதிராகப் 

பபார் சதாடுக்க ஒன்ைிறைந்தார்கள் எனவும் அைிந்பதன். 
அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்றத பிரபல்யப் படுத்தவும், அதற்கு 

ஆதரவளிக்கவும், அதன் தூதுவர்கறளப் பாதுகாக்கவும் அவர்கள் 
அறழப்பாளர்களுடன் புரிந்துைர்சவான்றை ஏற்படுத்திக் 

சகாண்டனர்; எனது தூறதயும் வாக்றகயும் மறுத்து இறடயூறு 
செய்வதற்காக யூதர்கள் உதவியாகக் சகாண்ட ொன்றுகளின் 

சபாய்றமறய அம்பலப்படுத்தினர். 
 

கிைிஸ்தவர்கள் எனது செயற்பாடுகளுக்குப் பக்கபலமாக இருக்க 
முயன்ைனர்; எனது சகாள்றகறய சவறுத்பதாருக்சகதிராகவும், 

அதறனப் சபாய்யாக்கி, மறுத்சதாதுக்கி, திரித்து, அழித்சதாழிக்க 
முயன்பைாருக்சகதிராகவும் பபார் சதாடுத்தனர். 

 

எனது மார்க்கத்தின் மீது கிைிஸ்தவர்கள் காட்டிய பவட்றகறயப் 
பாராட்டி உலசகங்கிலுமுள்ள அரபுத் தறலவர்களும், முன்னைி 

முஸ்லிம்களும், 

அறழப்பாளர்களும் எனக்கு கடிதங்கறள அனுப்பினர். தங்களது 
பிராந்திய எல்றலக் காவலரண்கள் வழியாக பமற்சகாள்ளப்பட்ட 

ஊடுருவல்கறள தடுத்து நிறுத்த அவர்கள் காட்டிய 
ஆர்வத்றதயும், என்றனச் ெந்திந்த பபாது செய்து சகாண்ட 
ஒப்பந்தத்றதப் பபைிக் காக்க அவர்கள் சகாண்டிருந்த 
திடெங்கற்பத்றதயும் அக்கடிதங்கள் எடுத்துக் காட்டின. 

திண்ைமாகபவ, 

பபாதகர்களும் துைவிகளும் எனது மார்க்கத்துடன் சகாண்டிருந்த 
பிறைப்பில் அறெக்க முடியாத விசுவாெத்றதக் காண்பித்தனர்; 

எனது தூதின் பரவறல 

உறுதிப்படுத்தவும், அதற்குப் பலமளிக்கவும் அவர்களது மக்கள் 
சபரும் அர்ப்பைம் செய்தனர். 

 

என் தூது பரப்பப்பட பவண்டும் என்பபத எனது விருப்பம். எனது 
பபாதறனயில் குற்ைம் பிடித்து இழிவுபடுத்துவதனூடாக அதறன 

நிராகரித்து, அதன் பல்பவறு அம்ெங்றகறள மறுத்துறரக்க 
முறனபவாருக்கும், அழித்சதாழிக்க நாடுபவாருக்கும் எதிராக 

எனது பநாக்கத்திறனச் ொதிக்க ஒன்ைிறையுமாறு அவர்களிடம் 
நான் பகட்படன். எனது அைிவுறுத்தலின்படி செயற்பட்டு 

எதிரிகறள அவர்கள் பைிய றவத்தனர்; சவற்ைிசகாள்ளப்பட்ட 
மக்களாக எதிரிகள் ெத்தியத்றத -விரும்பிபயா நிர்ப்பந்தமாகபவா- 

ஏற்று அடிபைியவும், அல்லாஹ்வின் அறழப்புக்கு 
செவிொய்க்கவும் அவர்கள் கடுறமயாக உறழத்தனர். 
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கிைிஸ்தவர்களுக்கும் எனக்கும் இறடயில் செய்து சகாள்ளப்பட்ட 
உடன்படிக்றககறளப் பபணும் வறகயிபலபய இவ்வாறு 

அவர்கள் செயற்பட்டனர்; என்னுடனான ெந்திப்பின் பபாது ஏற்றுக் 
சகாண்ட சபாறுப்புக்கறள நிறைபவற்ைத் தவைி விடாதிருக்கும் 
வறகயில் அவர்கள் செயற்பட்டனர்; எனது பாறதக்குப் பலம் 

பெர்க்கவும், எனது தூறத பலரும் அைியச் செய்யவும் அவர்கள் 
சகாண்டிருந்த பபரார்வத்தினால் இவற்றைச் செய்தனர். 

 

தங்களது விசுவாெம் மிக்க அர்ப்பைிப்பில் அவர்கள் 
யூதர்களிலிருந்தும் குறைஷிகளிலிருந்தும் பிை இறை 

றவப்பாளர்களிலிருந்தும் பவறுபட்டு நின்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் 
ெட்டங்கறள அற்ப விறலக்கு விற்றும், 

வட்டி நறடமுறை மூலமும் யூதர்கள் உலக ஆதாயங்கறள 
பவட்றகபயாடு பதடி அறலவது பபால் அவர்கள் பதடி 

அறலந்ததில்றல; அத்தறகய ஆதாயத்துக்காக 
செயற்படுபவாருக்கு பகடு உண்டாகட்டும்! அவற்றை 

எழுதுபவாருக்கும் பகடு உண்டாகட்டும்! அவ்வழிகளால் 
ெம்பாதிப்பபாருக்கும் பகடு உண்டாகட்டும்! 

 

இப்படித்தான் யூதர்களும் குறைஷிய இறை றவப்பாளர்களும் 
பிைரும் அல்லாஹ்வினதும் அவனது தூதரினதும் எதிரிகளாக 
பநாக்கப்படும் நிறலறய அறடந்தனர். அவர்களது துபராகம் 

நிறைந்த சூழ்ச்ெிகளும், விபராதமும், (எனக்சகதிராக) அவர்கள் 
தீட்டிய திட்டங்களும், இறழத்த சகாடுறமகளும், என் 
எதிரிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வறகயில் அவ்வப்பபாது 

பமற்சகாண்ட யுத்தங்களுபம இதற்குக் காரைம். இதனால் 
அவர்கள் அல்லாஹ்வினதும், அவனது தூதரினதும், ெிைந்த இறை 

நம்பிக்றகயாளர்களதும் எதிரிகளாக மாைினர். 
 

கிைிஸ்தவர்கபளா இதற்கு முற்ைிலும் எதிர்மாைாக நடந்து 
சகாண்டார்கள். அவர்கள் எனது நட்றப மதித்தனர்; எனது 
உரிறமகறள அங்கீகரித்தனர்; எங்களது ெந்திப்பின் பபாது 

அவர்கள் வழங்கிய வாக்குறுதிகறள நிைபவற்ைினர்; 
எல்றலப்புைங்களுக்கு நான் அனுப்பி றவத்த தளபதிகளுக்கு 
உதவினர்; கிழக்கிலும் பமற்கிலும் பரந்து வாழும் அறனத்து 
முஸ்லிம்களதும் சபயரால் நான் அவர்களுடன் சுயாதீனமாகச் 

செய்து சகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் கடறமப்பாடுகறள 
நிறைபவற்ைியதன் மூலமாக எனது அக்கறைறயயும் 

பாெத்றதயும் ெம்பாதித்துக் சகாண்டனர். நான் உயிபராடு 
இருக்கும் காலம் முழுவதும் அவர்கள் எனது பாதுகாப்றபப் 
சபறுவார்கள்; அல்லாஹ் என்றன மரைிக்கச் செய்த பிைகும் 

அவர்கள் பாதுகாக்கப் படுவார்கள். இஸ்லாம் இன்னும் 
பரவலறடந்து எனது ெத்தியத்தூதும் விசுவாெமும் 
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வளர்ச்ெியறடயும் காலசமல்லாம் இந்த உடன்படிக்றகறய 
அறனத்து இறை நம்பிக்றகயாளர்களும் முஸ்லிம்களும் 

பின்பற்ைக் கடறமப்பட்டுள்ளனர். கடல்களில் நீர் நிறைந்திருக்கும் 
வறர… வானத்திலிருந்து மறழ சபாழியும் வறர…பூமியில் 

தாவரங்கள் முறளக்கும் வறர… இந்த ஒப்பந்தத்றத முைிக்கபவா, 
மாற்ைியறமக்கபவா, கூட்டபவா, குறைக்கபவா எவருக்கும் 

அனுமதி இல்றல. ஏசனனில் அத்தறகய கூட்டுதல்கள் எனது 
உடன்படிக்றகயில் வரம்புமீைறல ஏற்படுத்தி விடும்; 

குறைத்தல்கள் நான் வழங்கும் பாதுகாப்றப பலவனீப்படுத்தி 
விடும். 

 

இப்பபாது நான் ஏற்படுத்திக் சகாள்ளும் இவ்சவாப்பந்தம் 
எனக்பக கடறமயாகி விடும். எனக்குப் பின்னர் எனது 

‘உம்மா’வில் பதான்றும் எவராவது புகழும் மாட்ெிறமயும் 
நிறைந்த அல்லாஹ்வின் இவ்வுடன்படிக்றகறய முைிப்பாராயின் 
அவருக்சகதிராக அல்லாஹ்வின் ொட்ெியம் சகாண்டு வரப்படும். 

ொட்ெியம் வழங்க 

அல்லாஹ் பபாதுமானவன். 
 

சஸய்யித் கஸ்ஸானியிடமிருந்து வந்த மூவர் தங்களுக்கான 
பாதுகாப்புக் பகடயமாக அறமயக்கூடிய ஆவைசமான்றை 
என்னிடம் பகாரியறமபய இவ்வாறு செயற்பட என்றனத் 

தூண்டியது. அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்களித்த வாக்குறுதிக்கும், 

நான் அவர்களுடன் சுய விருப்பத்துடன் ஏற்படுத்திக் 

சகாண்ட உடன்பாடுகளுக்கும் அவர்கள் விசுவாெமாக நடந்து 
சகாண்டறத உைர்ந்து அங்கீகரிக்கும் ொெனசமான்றை 

வழங்குமாறு என்னிடம் பகட்டுக் சகாண்டனர். 
 

எங்களது இக்கூட்டைி பற்ைிய தகவல்கள் எல்லா அபரபியப் 
பிராந்தியங்களிலும் எனது வழிறய அடிசயாற்ைி வரும் 

அறனவருக்கும் முன்னால் ஒப்புதல் சபற்று உறுதிப்படுத்தப்பட 
பவண்டும் என விரும்பிபனன்; கிைிஸ்தவர்கள் என தம்றம 

அறழத்தவர்களாய், பல்பவறு கிைிஸ்தவப் பிரிவுகளுள் ஒன்றைப் 
பின்பற்றுகின்ைவர்கள் (தஙீ்குக்கு உள்ளாக்கப்படுதல்) சதாடர்பான 

குற்ைத்திலிருந்து நானும் எனது அறழப்பாளர்களும் 
விலகியிருக்க பவண்டும் என்றும் விரும்பிபனன்; 
இவ்சவாப்பந்தம் மீைப்படாததாகவும், அறனத்து 

இறைவிசுவாெிகளாலும் முஸ்லிம்களாலும் மனப் பூர்வமாக 
ஏற்று பின்பற்ைப்படும் கடறமப்பாடு சகாண்டதாக அறமய 

பவண்டும் எனவும் விரும்பிபனன். 
 

எனபவதான், முஸ்லிம்களது தறலவர்கறளயும், பிரதான 
பதாழர்கறளயும் அறழத்து, கிைிஸ்தவர்களது பகாரிக்றகக்கு 

உத்தரவாதம் வழங்கும் வறகயில் இந்த ஆவைத்றத 
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தயாரித்பதன். முஸ்லிம்கள் -பலம் சபற்ைிருந்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும்- பரம்பறர பரம்பறரயாக இதறன பபைிக் 

காக்க 

கடறமப்பட்டுள்ளனர். தங்களது விசுவாெம் சதாடர்பான 
பற்றுறுதியுடன் இைங்கிச் செல்லும் வறகயிலும், 

இவ்வுடன்படிக்றகறய என்னிடம் பகாரியவர்கறள மதிக்கும் 
வறகயிலும், நான் ஏற்றுக் சகாண்டுள்ள கடப்பாடுகளுக்கு 

உண்றமயாளர்களாக இருக்கும் வறகயிலும் எனது 
இக்கட்டறளகறள அவர்கள் நிறைபவற்ை பவண்டும்; 

அப்பபாதுதான் என் கட்டறளக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தார்கள் என்ை 
கண்டனத்துக்கு அவர்கள் உள்ளாகாதிருப்பர். 

 

சபாதுமக்கள் கூட இவர்களுக்குத் தீங்கிறழப்பதிலிருந்து 
தவிர்ந்து சகாள்ள பவண்டும்; இவர்களுடன் நான் செய்து 
சகாண்டுள்ள உடன்படிக்றகக்கு கட்டுப்பட பவண்டும். 

அப்பபாதுதான் அவர்கள் நம்பிக்றகக் கதவுகளின் வழிபய 
என்னுடன் உள் நுறழய முடியும்; எனது தூதிற்கு ஆதரவளித்து 

இறைமறுப்பாளர்களதும் அவநம்பிக்றகயாளர்களதும் பகாபத்றத 
ெம்பாதித்துக் 

சகாண்டவர்களுக்காக நான் செய்த உபகாரத்தில் அவர்களும் 
பங்பகற்க முடியும். 

 

இவர்கள் சபைத் தகுமான வறகயில் என்னிடமிருந்து சபற்றுக் 
சகாண்டுள்ள உரிறமகறள அங்கீகரிக்கத் தவைியதன் மூலமாக 

இஸ்லாத்தின் ஆதரவாளர்கள் இந்த ஆவைத்திற்கு எதிராக 
இருந்தார்கள் என இவ்வுடன்படிக்றகயின் பபசுசபாருளாக 

இருப்பபாரினால் எந்த வாதமும் முன்றவக்கப்படாதிருக்கவும் 
இது அவெியம். 

 

இறுதியாக- இவ்வுடன்படிக்றகயானது [இறை 
நம்பிக்றகயாளர்களுக்கு] இரக்க மனப்பான்றமறய 

நிறனவூட்டுகிைது; நல்சலண்ைம் சகாள்ளத் தூண்டுகிைது; அைம் 
செய்ய ஏவுகிைது; தீயறதத் தடுக்கிைது; அல்லாஹ்வின் 

நாட்டப்படி, பநர்றமயின் பாறதயாகவும் நீதிக்கு இட்டுச் செல்லும் 
வழியாகவும் அறமகிைது. 

 

[நஜ்ரான் கிைிஸ்தவர்களுடன் இறைத்தூதரின் உடன்படிக்றக] 
 

அளவிலாக் கருறையும் நிகரிலாக் கிருறபயும் நிறைந்த 
அல்லாஹ்வின் சபயரால். 

 

இச்ொெனம் அல்லாஹ்வின் தூதராகிய முஹம்மத் பின் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிபினால் முழு மனித 

இனத்துக்கும் முன்றவக்கபட்டுள்ளது. அந்தத் தூதர் உபபதெம் 
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புரியவும் எச்ெரிக்றக செய்யவும் அனுப்பப்பட்டவர்; தூதர்களும் 
பவத சவளிப்பாடும் வந்ததன் பிைகு ெக்தியும் ஞானமும் நிறைந்த 

அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் மனிதர்கள் பபாலிக் காரைம் 
எறதயும் ெமர்ப்பிக்க வழிபயற்படாத வறகயில், அல்லாஹ்வின் 

பறடப்புகளிடம் அவனது கட்டறளறய ஒப்பறடக்க 
நியமிக்கப்பட்டவர். 

 

சஸய்யித் பின் ஹாரித் பின் கஅபுக்கும், அவரது 
மதத்பதாழர்களுக்கும், -கிழக்கிபலா, பமற்கிபலா, 

அண்றமயிபலா, தூரத்திபலா, அைபியராகபவா, அந்நியராகபவா, 
அைிமுகமானவராகபவா, அைிமுகம் அற்ைவராகபவா- கிைிஸ்தவ 
மதத்றத தழுவி வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்ை அறனவருக்குமாக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாவைம், அதிகாரபூர்வமானபதார் 
ஒப்பந்தமாகவும், நீதி, ெமரெம் என்பவற்ைின் அடிப்பறடயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட 

ஆதாரபூர்வமான ொன்றுப் பத்திரமாகவும், எவரும் மீை முடியாத 
உடன்படிக்றகயாகவும் அறமகிைது. 

 

எவர் இவ்வாறைறயப் பின்பற்றுகிைாபரா அவர் 
இஸ்லாத்துடனான தனது பிறைப்றப எடுத்துக் 

காட்டுபவராகவும், இஸ்லாம் வழங்கக் கூடிய மிகப் 
சபறுமதியான சவகுமதிக்குத் தகுதியானவராகவும் இருப்பார். 

மறுபுைத்தில், இதறன நாெம் செய்பவர், அல்லது இது 
உள்ளடங்கியிருக்கும் கட்டறளறய மீறுபவர், அல்லது மாற்ைம் 

செய்பவர், அல்லது என் ஆறைக்கு கட்டுப்படாதவர் 
அல்லாஹ்வின் ஆறைறய முைித்தவராகவும், அவனது 

கூட்டைியில் வரம்பு மீைியவராகவும், அவனது ஒப்பந்தத்றத 
அலட்ெியம் செய்தவராகவும் மாறுகிைார்; அத்தறகயவர், 

அதிகாரம் பறடத்தவராக இருந்தாலும் பவசைவராக 
இருந்தாலும், அவனது ொபத்துக்கு தன்றன தகுதியாக்கிக் 

சகாள்கிைார். 
 

ஒரு கூட்டைிக்கு என்றன நான் ஒப்புவிக்கிபைன்; 
அல்லாஹ்வின் ொர்பாக அவர்களுக்கு வாக்குறுதி 

வழங்குகிபைன்; அவர்களில் முதலாமவரிலிருந்து இறுதியானவர் 
வறர அறனவறரயும் அவனது தூதர்கள், அவனால் சதரிவு 

செய்யப்பட்டவர்கள், புனிதர்கள், முஸ்லிம்கள், இறைவிசுவாெிகள் 
ஆகிய அறனவரதும் காப்பின் கீழ் இருத்துகிபைன். அவர்களுடன் 

நான் ஏற்படுத்திக் சகாண்டுள்ள கூட்டைியும் உடன்பாடும்  

அப்படிப்பட்டது. அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுமாறும், அவனது 
ெட்டத்றதப் பின்பற்றுமாறும், அவனது சதய்வகீக் 

கூட்டிறைப்றப மதிக்குமாறும் இஸ்ராயீலின் ெந்ததியர் மீது 
அல்லாஹ் சுமத்திய கடறமப்பாடுகறள மீண்டுசமாரு முறை 

பிரகடனம் செய்கிபைன். 
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கிைிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு தூரத்தில் வாழ்ந்தாலும், எனது 

ராச்ெியத்தின் எல்றலப் புைங்களில் குடியிருந்தாலும், எனது 
பிராந்தியத்திற்கு அண்றமயில் இருந்தாலும், பெய்றமயில் 

இருந்தாலும் -யுத்த காலத்றதப் பபாலபவ ெமாதான காலத்திலும்- 
எனது குதிறர வரீர்களாலும், 

காலாட் பறடயினராலும், இராணுவத்தாலும், இதர 
வளங்களாலும், முஸ்லிம் ஆதரவாளர்களாலும் 

பாதுகாக்கப்படுவர் என இத்தால் பிரகடனம் செய்கின்பைன். 
 

அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும், அவர்களது மக்கறளயும் 
பதவாலயங்கறளயும் ெிறு பகாயில்கறளயும் செபக் 

கூடங்கறளயும் துைவியர் மடங்கறளயும் பர்ைொறலகறளயும் 
எனது பாதுகாப்பின் கீழ் றவத்திருக்கவும் உறுதியளிக்கின்பைன்; 
மறலகள், பள்ளத்தாக்குகள், குறககள், குடியிருப்புப் பிரபதெங்கள், 

ெமசவளிகள், பாறலவனங்கள் முதலிய எவ்விடத்தில் அறவ 
காைப்பட்டாலும் ெரி! 

 

அவர்களது மதமும் பதவாலயமும் தறரயிலிருந்தாலும், 

கடலிலிருந்தாலும், பமற்கிலிருந்தாலும், கிழக்கிலிருந்தாலும் 
அவற்றை அதியுச்ெ விழிப்புைர்வுடன் நானும் என் வடீ்டினரும் 

முழு சமாத்த முஸ்லிம்களும் பாதுகாப்பபாம். 
 

அவர்கறள எனது பாதுகாப்பில் றவக்கிபைன்; அவர்களுடன் ஓர் 
ஒப்பந்தம் செய்கிபைன்; எத்தறகய தஙீ்கிலிருந்தும் அவர்கறளப் 

பாதுகாக்கவும், 

எல்லா விதமான பகாரிக்றககளிலிருந்தும் கடுறமயான 
கடப்பாடுகளிலிருந்தும் விலக்களிக்கவும் உறுதிசயடுத்துக் 

சகாள்கிபைன்; என்றனயும் அவர்கறளயும் இலக்கு றவக்கும் 
எல்லா எதிரிகளிடமிருந்தும் எனது உதவியாளர்கள் மூலமாகவும், 

என்றன பின்பற்றுபவார் மூலமாகவும், அரசு மூலமாகவும் 
அவர்கறளப் பாதுகாக்க ெங்கற்பம் செய்கிபைன். 

 

அவர்கள் மீது அதிகாரம் சபற்ைிருப்பவர் என்ை வறகயில், 
அவர்கறள நான் அறனத்துப் பாதிப்பிலிருந்தும் காப்பாற்ைி 

நிர்வகிக்க பவண்டும்; எனக்கும் என்னுடன் இறைந்து 
இஸ்லாத்றதப் பாதுகாப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள எனது 
பதாழர்களுக்கும் நிகழாத எதுவும் அவர்களுக்கும் 
நிகழாதிருப்பறத உத்தரவாதப்படுத்த பவண்டும். 

 

இறைவிசுவாெிகள் பறடசயடுத்துச் சென்று சவற்ைி சபறும் 
பவறளயில் அம்மக்கள் மீது பமலாண்றம செலுத்துவறதயும், 

அவர்களாகபவ மனசமாப்பித் தராத பபாது வரிசெலுத்துமாறு 
கட்டாயப் படுத்துவறதயும் தறடசெய்கிபைன். இவ்விவகாரத்தில் 

எந்த கிைிஸ்தவரும் சகாடுறமக்பகா ஒடுக்குதலுக்பகா 
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உட்படுத்தலாகாது. 
 

ஒரு மதகுரு அவரது குருபீடத்திலிருந்பதா, ஒரு துைவி அவரது 
துைவு மாடத்திலிருந்பதா, ஒரு தபெி அவரது 

தபபாவனத்திலிருந்பதா அகற்ைப்படலாகாது. அவர்களது 
பதவாலயங்களில் எப்பாகத்றதயும் இடிப்பபதா, அவர்களது 
கட்டிடங்களிலிருந்து பாகங்கறளப் சபற்று மஸ் ிதுகறள 

அல்லது முஸ்லிம்களது வடீுகறள அறமப்பபதா 
அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. எவர் அவ்வாறு செய்கிைாபரா அவர் 

அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய மீறுகிைார்; அவனது 
தூதருக்குக் கட்டுப்பட்டவராகிைார்; சதய்வகீக் கூட்டைியிலிருந்து 

பிரிந்தவராகி விடுகிைார். 
 

துைவிகள் மீது, அல்லது பாதிரிகள் மீது, அல்லது அவர்கள் 
பபான்று பற்ைற்ைவர்களாக கம்பளி ஆறட அைிந்பதா 

மறலகளில் தனியாக ஒதுங்கிபயா மனிதக் குடியிருப்புக்கறள 
தவிர்த்து பவறு பிரபதெங்களிபலா 

வாழ்கின்ைவர்கள் மீது தறலக்கட்டு வரிபயா பவறு விதமான 
வரிபயா விதிக்கப்படலாகாது. 

 

மதகுருக்கள், துைவிகள், ென்னியாெிகள் தவிர்ந்த கிைிஸ்தவர்கள் 
அறனவரும் வருடசமான்றுக்குச் செலுத்த பவண்டிய வரி நான்கு 

திர்ஹமாக மாத்திரம் 

இருக்கட்டும்; இல்றலசயனில், பகாடிட்ட துைியால் றதக்கப்பட்ட 
ஆறடசயான்றைபயா சயமன் நாட்டு பவறலப்பாடு சகாண்ட 

தறலப்பாறக ஒன்றைபயா அவர்கள் வழங்கட்டும். அது 
முஸ்லிம்களுக்கும், சபாதுத் திறைபெரி வளர்ச்ெிக்கும் 

உதவுவதற்காகபவ. ஆறட வழங்குவது ெிரமமாக இருக்கும் 
பட்ெத்தில், அவர்களாக விரும்பி அதற்குரிய சபறுமதிறய 

வழங்கட்டும். 
 

வருமானம் சபறுகின்ை, சொந்தமாக நிலம் றவத்திருக்கின்ை, 

தறரயிபலா கடலிலிபலா கைிெமான வைிகச் செயற்பாடுகளில் 
ஈடுபடுகின்ை, சபறுமதி வாய்ந்த ரத்தினங்கறளயும் தங்கத்றதயும் 

சவள்ளிறயயும் அகழ்ந்சதடுக்கின்ை, செல்வம் பறடத்த 

கிைிஸ்தவர்கறளப் சபாறுத்தவறர அவர்கள் இந்நாடுகளின் 
குடிமக்கள் என்ை வறகயில் அல்லது அங்கு குடியிருப்பவர்கள் 
என்ை வறகயில், வருடசமான்றுக்கு சமாத்தமாக பன்னிரண்டு 

திர்ஹறம தாண்டாத சதாறகறய தறலக்கட்டு வரியாக 
செலுத்தலாம். 

 

 
இந்நாடுகளின் குடிமக்கறளச் ொராத பயைிகளிடமும், 

எந்த நாட்றடச் பெர்ந்தவர்கள் என்ைைிய முடியாத 
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வழிப்பபாக்கர்களிடமும் இத்தறகய எதுவும் அைவிடப்படாது. 
 

நிலவுடறமயாளர்கள் தவிர்ந்த எவரிடமும் தறலக்கட்டு 
வரியுடன் பெர்த்து நிலவரியும் அைவிடப்படாது. ஆட்ெியாளர்களது 
அதிகார எல்றலக்குள் அறெயாச் சொத்துகறள அனந்தரமாகப் 
சபற்ைிருப்பபாரும் நிலவுடறமயாளர் பபான்பைாபர. அவர்களது 
ெக்திக்கு அப்பால் கட்டைங்கள் உயர்த்தப்படாமல் நியாயமான 

வரிபய அைவிடப்படும். நிலவுடறமயாளர்களது செலவில் 
அவர்களது நிலங்கறள உழுது, பண்படுத்தி, பயிரிட்டு அறுவறட 

செய்யும் பைியில் ஈடுபடும் சதாழிலாளர் பறடறயப் 
சபாறுத்தவறர, அவர்கள் மீது அளவுக்கு மீைிய வரிவிதிக்கப்பட 
மாட்டாது; அவர்களும் தம்றமப் பபான்ை பிை கிறளயார்கள் 

பபான்பை வரி செலுத்துவர். 
 

எமது கூட்டைியில் இறைந்திருப்பபார் முஸ்லிம்களுடன் 
பெர்ந்து எதிரிகளுக்கு முகங்சகாடுக்கபவா அவர்கறளத் 
தாக்கபவா, ெிறைப்பிடிக்கபவா செல்ல பவண்டியதில்றல. 
சொல்லப் பபானால், இக்கூட்டைி அங்கத்தவர்கள் பபாரில் 

ஈடுபடப் பபாவபத இல்றல. இன்னும் துல்லியமாகச் சொன்னால், 

இக்கடறமப்பாட்டிலிருந்து அவர்கறள விடுவித்து, 

முஸ்லிம்களால் அவர்களுக்கு வழங்க முடியுமான உதவிறயயும் 
பாதுகாப்றபயும் உத்தரவாதப் படுத்துவதற்காகபவ 

இவ்வுடன்படிக்றக செய்து 

தரப்பட்டுள்ளது. எந்தக் கிைிஸ்தவரும் -சுயாதீனமாகப் பங்களிக்க 
முன்வந்தாபல தவிர- பவசைந்த வறகயிலும் எதிரிகள் மீதான 

தாக்குதலுக்காக முஸ்லிம்களுக்குப் பைமாகபவா 
ஆயுதமாகபவா குதிறரகளாகபவா தளவாடங்கறள வழங்குமாறு 

கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார். எனினும் அவ்வாறு சுயமாக 
முன்வந்து பங்களிப்பு வழங்குபவர் பாராட்டுக்கும் சவகுமதிக்கும் 
நன்ைிக்கும் உரியவராவார்; அவரது உதவி எப்பபாதும் நிறனவு 

கூரப்படும். 
 

 

 
 

 

எந்தக் கிைிஸ்தவரும் நிர்ப்பந்தமாக முஸ்லிமாக 
மாற்ைப்பட மாட்டார்; “பமலும், பவதக்காரர்களுடன் அழகிய 
வழிமுறையிபலயன்ைி தர்க்கம் புரியாதரீ்கள்” (29:46); இரக்கம் 

என்ை இைக்றகயினுள் அவர்கள் அரவறைக்கப்பட பவண்டும்; 
எங்கிருந்தாலும், எந்த பதெத்தில் வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு 

பநரக்கூடிய எல்லாத் தஙீ்குகளும் தடுக்கப்பட பவண்டும். 
 

ஒரு கிைிஸ்தவர் குற்ைசமான்றை அல்லது தவசைான்றைச் 
செய்து விட்டால் கூட முஸ்லிம்கள் அவருக்குத் பதறவயான 
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உதவிறயயும் பாதுகாப்றபயும் வழங்க பவண்டும்; அவரது 
தவறை மன்னிக்க பவண்டும்; அந்தத் தவைால் 

பாதிக்கப்பட்டவறரக் கூட மன்னிப்பதன் மூலமாக அல்லது 
இழப்பீடு சபற்றுக் சகாள்வதன் மூலமாக ெமரெம் செய்து 

சகாள்ளத் தூண்ட பவண்டும். 
 

முஸ்லிம்களுக்கு என்ன நன்றம கிட்டினாலும் அது 
கிைிஸ்தவர்களுக்கும் கிட்ட பவண்டும் என்ை வறகயிலும், 

முஸ்லிம்களுக்கு என்ன தஙீ்கு பநர்ந்தாலும் அது 
கிைிஸ்தவர்களுக்கும் பநரக்கூடியபத என்ை வறகயிலும் 

இவ்வுடன்படிக்றகறய நான் அல்லாஹ்வின் ொர்பில் 
செய்திருப்பதால், முஸ்லிம்கள் அவர்கறளக் றகவிடபவா 
புைக்கைிக்கபவா உதவியின்ைி விட்டு விடபவா கூடாது. 

இவ்வுடன்படிக்றகயின் படி, எமது பாதுகாப்றப அனுபவிக்கவும், 

அறனத்து உரிறம மீைல்களிலுமிருந்து பாதுகாக்கப்படவுமான 
மீைக்கூடாத உரிறமகறள அவர்கள் சபற்றுள்ளனர். அந்த 

வறகயிபலபய, நன்றமயிலும் தீறமயிலும் அவர்கள் 
முஸ்லிம்களுடன் இறைந்திருப்பர். 

 

கிைிஸ்தவர்கறள அவர்கள் விரும்பாத திருமைங்களுக்கு 
எவரும் கட்டாயப்படுத்தி துன்பப்படுத்தலாகாது. முஸ்லிம்கள் 

கிைிஸ்தவப் சபண்கறள அவர்களது சபற்பைாரின் விருப்பத்திற்கு 
முரைாக திருமைம் செய்யக் கூடாது; தங்களது திருமைக் 
பகாரிக்றகறய அவர்களது குடும்பங்கள் மறுத்து விட்டால் 

அதற்காக அவர்கறள ஒடுக்க முற்படவும் கூடாது; 
இத்திருமைங்கள் அவர்களது விருப்பமும் உடன்பாடும் 

ஒப்புதலும் ெம்மதமும் இன்ைி இடம்சபைலாகாது. 
ஒரு முஸ்லிம் கிைிஸ்தவ யுவதிறய திருமைம் செய்தால், 

அவளது கிைிஸ்தவ நம்பிக்றககறள மதிக்க பவண்டும்; அவள் 
விரும்பியவாறு அவளது மதத் தறலவர்களது உறரகளுக்குச் 

செவிமடுக்கவும், அவளது மார்க்கத்றதப் பின்பற்ைவும் சுதந்திரம் 
வழங்க பவண்டும். இக்கட்டறளக்கு மாைாக, எவசராருவர் தனது 

மறனவிறய எந்த வறகயிலாவது அவளது மதத்துக்கு 
முரைாகச் செயல்படுமாறு நிரப்பந்திக்கிைாபரா, அவர் 

அல்லாஹ்வின் கூட்டைிறய முைித்தவராகவும், அவனது தூதரது 
உடன்படிக்றகக்கு எதிராக சவளிப்பறடயாகபவ கிளர்ச்ெி 

செய்தவராகவும் மாறுகிைார்; அல்லாஹ் அவறர 
பமாெடிக்காரருள் ஒருவராகக் கைிக்கிைான். 

 

கிைிஸ்தவர்கள் தங்களது பதவாலயங்கறளயும் கன்னியர் 
மடங்கறளயும் திருத்தியறமப்பதற்கு அல்லது தங்களது 

விவகாரங்களுடன் சதாடர்புபட்ட விடயங்கறள 
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு முஸ்லிம்களது உதவி ஒத்தாறெறய நாடி 

வந்தால் அவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் உதவுவதும் ஆதரவு 
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வழங்குவதும் அவெியம். சவகுமதி எதறனயும் எதிர்பார்த்தல்ல. 
இறைத்தூதரின் ஒப்பந்தத்திற்கு விசுவாெமாக மார்க்கத்றத மீள 

நிறலநிறுத்துவதற்காகவும், அல்லாஹ்விடமும் அவனது 
தூதரிடமும் சமச்ெத்தக்க செயல் என்ை வறகயிலும் முற்ைிலும் 

இலவெமாகபவ இதறன அவர்கள் செய்ய பவண்டும். 
 

முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரிகளுக்குமிறடயிலான பபார் 
விவகாரங்களில் எந்த கிைிஸ்தவறரயும் தூதுவராகபவா, 

ஒற்ைராகபவா, வழிகாட்டியாகபவா, உளவாளியாகபவா பவசைந்த 
பபார்ப் பைியாளர்களாகபவா முஸ்லிம்கள் அமர்த்தக் கூடாது. 
எவசராருவர் அவ்வாறு செயற்படுமாறு அவர்களுள் ஒருவறர 
ஏவுகிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வின் உரிறமகளில் இடர்பாட்றட 
ஏற்படுத்துகிைார்; அவனது தூதருக்சகதிராக கிளர்ச்ெி செய்கிைார்; 

அவனது கூட்டைியிலிருந்து தன்றன சவளிபயற்ைிக் 
சகாள்கிைார். கிைிஸ்தவர்களது மார்க்கம் ொர்பில் அல்லாஹ்வின் 

தூதராகிய முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் விதித்திருக்கும் 
இக்கட்டறளகளுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு அப்பால் (கிைிஸ்தவர்கள் 
சதாடர்பாக) பவசைதறனச் செய்வதற்கும் ஒரு முஸ்லிமுக்கு 

அனுமதியில்றல. 
 
 

நான் (கிைிஸ்தவர்களுக்கும்) ெில நிபந்தறனகறள இடுகிபைன். 
தங்களது மார்க்கம் ஏவுவது பபான்று அவற்றைத் திருப்திகரமாக 

நிறைபவற்றுவதாக 

அவர்கள் வாக்குறுதி தர பவண்டும். அவர்களுள் எவரும் 
பபாசரதிரியின் ொர்பில் எந்த முஸ்லிமுக்சகதிராகவும் -

சவளிப்பறடயாகபவா மறைமுகமாகபவா- செயற்படபவா உளவு 
பார்க்கபவா கூடாது என்பது அந்நிபந்தறனகளுள் ஒன்று. 

முஸ்லிம்களது எதிரிகள் தருைம் பார்த்துத் தாக்குதல் சதாடுக்க 
வெதியளிக்கும் வறகயில் எந்தக் கிைிஸ்தவரும் தங்களது 

வடீுகளில் அவர்களுக்கு புகலிடம் அளிக்கக் கூடாது; அவர்களது 
பிரபதெங்களில் -அறவ அவர்களது கிராமங்களாய் இருந்தாலும், 

செபக் கூடங்களாய் இருந்தாலும், அவர்களது மதத் 
பதாழர்களுக்குச் சொந்தமான பவசைந்த இடமாக இருந்தாலும்- 
எதிரிகள் தரித்திருப்பதற்கு இடமளிக்கலாகாது; முஸ்லிம்களுடன் 
பபாரிடும் எதிரிகளுக்கு ஆயுதங்கள், குதிறரகள், ஆளைி பபான்ை 

உதவிகறளச் செய்வபதா உபெரறை வழங்குவபதா கூடாது; 
அவர்களுக்கு மத்தியில் தங்கள் கால்நறடகபளாடு தரிக்கின்ை 

முஸ்லிம்கறள அவர்கள் மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் 
உபெரிக்க பவண்டும்; முஸ்லிம்கள் எங்கு காைப்பட்டாலும், எங்கு 

சென்று சகாண்டிருந்தாலும் கிைிஸ்தவர்கள் அவர்களுக்கு 
தாங்கள் அன்ைாடம் உண்பது பபால் உைவு வழங்க பவண்டும். 

எனினும், பவறு ெிரமமான அல்லது கடுறமயான சுறமகள் 
எறதயும் தாங்கிக் சகாள்ள பவண்டிய கடப்பாடு அவர்களுக்குக் 
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கிறடயாது. 
 

அவர்களது வசீடான்ைில் அல்லது செபக் கூடசமான்ைில் ஒரு 
முஸ்லிம் ஒளிந்திருக்க பவண்டிய பதறவ ஏற்பட்டால், 

அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர் தரித்திருக்கும் பநரம் முழுவதும் 
உைவும் உபெரிப்பும் வழிகாட்டலும் வழங்க பவண்டும்; அவரது 

அறனத்துத் பதறவகறளயும் நிறைபவற்ைிக் சகாடுக்கும் 
அபதபவறள அவறர மறைத்து றவத்திருக்கவும், எதிரிகள் 

அவறரக் கண்டு பிடிப்பறத தடுக்கவும் அறனத்து 
முயற்ெிகறளயும் எடுக்க பவண்டும். 

 

எவர் இச்ொெனத்தின் விதிகளுக்கு மாறு செய்கிைாபரா அல்லது 
அவற்றை மாற்ைியறமக்கிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வுடனும் 

அவனது தூதருடனுமான கூட்டைியிலிருந்து 
சவளிபயற்ைப்படுவார். 

 

மதத் துைவிகளுடன் நானாக ஏற்படுத்திக் சகாண்டுள்ள 
உடன்படிக்றககறளயும் ஒப்பந்தங்கறளயும் அறனவரும் 

மதித்துக் கட்டுப்படுவார்களாக! அவ்வாபை, ஒவ்சவாரு தூதரும் 
தனது ெமுதாயத்தவரின் பாதுகாப்றப உறுதிப்படுத்தும் 

வறகயிலும், உத்தவாதப்படுத்தும் வறகயிலும் அவர்கள் 
சதாடர்பாக ஏற்றுக் சகாண்ட சபாறுப்புகறள அறனவரும் 

மதிப்பார்களாக! 
 

அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி மறுறம நாள் பதான்றும் வறர இது 
மீைப்படபவா மாற்ைப்படபவா கூடாது. 

 

கிைிஸ்தவர்களுடன் முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் ஏற்படுத்திக் 
சகாண்ட உடன்படிக்றகறய உள்ளடக்கியிருக்கும் 

இவ்வாவைமும், அவர்கள் சதாடர்பாக இதில் 
விதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிபந்தறனகளும் பின்வருபவாரால் 

ொட்ெியமளிக்கப்பட்டறவ: 
 

அதீக் பின் அபீ குஹாபா; உமர் இப்னுல் ஃகத்தாப்; உஸ்மான் பின் 
அப்பான்; அலீ பின் அபீ தாலிப்; அபூ தர்; அபூ அல்-தர்தாஉ; அபூ 
ஹுறைைா; அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்; அல்-அப்பாஸ் பின் 

அப்தில் முத்தலிப்; அல்-ஃபழ்ல் இப்னுல் அப்பாஸ்; அஸ்-ஸுறபர் 
இப்னுல் அவ்வாம்; தல்ஹா பின் உறபதில்லா; ஸஅத் பின் 

முஆத்; ஸஅத் பின் உபாதா; துமாமா பின் றகஸ்; சஸய்த் பின் 
தாபித் மற்றும் அவரது மகன் அப்துல்லாஹ்; ஹுர்கூஸ் பின் 
ஸுறஹர்; சஸய்த் பின் அர்கம்; உஸாமா பின் சஸய்த்; உமர் 

பின் மழ்ஊன்; அம்மார்; முஸ்ஆ பின் ஸுறபர் பின்  ுறபர்; அபுல் 
ஆலியா; அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் இப்னுல் ஆஸ்; அபூ ஹுறதபா; 

கஅப் பின் மாலிக்; ஹய்யான் பின் தாபித்;  அஃபர் பின் 
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அபீதாலிப்; (முஆவியா பின் அபீ ஸுஃப்யானால் எழுதப்பட்டது). 
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அத்தியாயம் 4: 
 

தூதர் முஹம்மத் 

உலகளாவிய கிைிஸ்தவர்களுடன் 

செய்த உடன்படிக்றக 
 

(மவுண்ட் கார்மல் றகசயழுத்துப்படி) 
 

[ஆக்கம்: தூதர் முஹம்மத்] 

 

அளவற்ை கருறையும் நிகரற்ை கிருறபயும் நிறைந்த 
அல்லாஹ்வின் சபயரால். 

 

இது -நன்மாராயம் கூறுபவரும் எச்ெரிப்பவருமான- தூதர் 
முஹம்மதினால் அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்புக்கு உரித்துறடய 

எல்லா மக்களுக்காகவும், கிழக்கிலும் பமற்கிலும் 

அபரபியாவிலும் சவளியிலும் அருகிலும் தூரத்திலும் 

அைிமுகமான நிறலயிலும் அைிமுகமற்ை நிறலயிலும் பரந்து 
காைப்படுகின்ை கிைிஸ்தவ மதத்துக்கான அல்லாஹ்வின் 

ொன்ைாகவும் வறரயப்பட்டுள்ளது. 
 

கிைிஸ்தவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ள இவ்வாவைம் 
அதிகார பூர்வமானபதார் உடன்படிக்றகயாகவும், நன்கைியப்பட்ட 

ொன்றுப் பத்திரமாகவும், அவர்கறளப் பாதுகாப்பதற்கான 
சகௌரவமான ஏற்பாடாகவும் அறமகிைது. 

 

எவர் இஸ்லாத்தின் படி ஒழுகுகிைாபரா அவர் இதற்கு 
கட்டுப்படுவார்; எவர் இந்த ஏற்பாடு உள்ளடக்கியிருக்கும் 
உடன்படிக்றகறய முைிக்கிைாபரா அல்லது முஸ்லிம் 

அல்லாதவர்களுக்கு மத்தியில் வரம்பு மீைி என் கட்டறளக்கு 
முரைாகச் செயல்படுகிைாபரா, அவர் அல்லாஹ்வின் 
உடன்படிக்றகறய மீறுகிைார்; அவனது பிரமாைத்றத 

மறுக்கிைார்; அவனது பாதுகாப்றப அலட்ெியம் செய்கிைார். அவர் 
ஆட்ெியாளராக இருந்தாலும் ெரி; விசுவாெிகளுக்கும் 

முஸ்லிம்களுக்கும் மத்தியிலுள்ள பவசைவராக இருந்தாலும் ெரி! 
 

என்னிடமும் முஸ்லிம்கறளச் பெர்ந்த எனது அறனத்து 
உைவுகளிடமும் இருந்து கூட்டைிகறளயும் வாக்குறுதிகறளயும் 

பவண்டிபயாருக்கு அவற்றை வழங்கவும், அல்லாஹ்வின் 
உடன்படிக்றகறயயும் உறுதிசமாழிறயயும் வழங்கவும் என்றன 

நான் அர்ப்பைிக்கிபைன். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வறரயான 
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முஸ்லிம்களிலும் விசுவாெிகளிலும் உள்ள அல்லாஹ்வின் 
தூதர்களதும், அவனால் சதரிவுசெய்யப்பட்படார்களதும், 

புனிதர்களதும் பாதுகாப்பின் கீழ் இம்மக்கறள இட்டு 
றவக்கிபைன்; எனது பாதுகாப்பும் ஒப்பந்தமுபம கட்டுப்படுமாறு 
பகாரவும், கடப்பாடுகறள ஏற்றுக் சகாள்ளவும், அல்லாஹ்வின் 

உடன்படிக்றகறய மதிக்குமாறு பகட்கவுமான உரிறமறய 
அல்லாஹ் தனது தூதர் ஒருவருக்கு அல்லது சநருங்கிய 

வானவர் (அல்லது அரெர்) ஒருவருக்கு வழங்கிய மிகத் திடமான 
ஒப்பந்தமாகும். 

 

இவர்களது நீதிபதிகறள எனது பலப்படுத்தப்பட்ட 
எல்றலகளுக்குள் எனது குதிறரகளாலும், விசுவாெிகளிலுள்ள 

எனது மனிதர்களாலும், எனது 

உதவியாளர்களாலும், என்றனப் பின்பற்றுபவர்களாலும் 
பாதுகாப்பபன்; இவர்கள் தூரத்திலிருந்தாலும், 

அருகிலிருந்தாலும், ெமாதானத்தில் இருந்தாலும், பபாரில் 
இருந்தாலும் அறனத்து எதிரிப் பிராந்தியங்களிலிருந்தும் 

பாதுகாப்பபன்; இவர்களது பதவாலயங்களும் புனித யாத்திறரத் 
தலங்களும் எங்கிருந்தாலும், எங்கு காைப்படும் ொத்தியம் 
இருந்தாலும், குறககளில் அல்லது குடியிருப்புப் பகுதிகளில் 
அல்லது ெமசவளிகளில் அல்லது பாறலவனத்தில் அல்லது 

கட்டிடங்களில் அறமந்திருந்தாலும் அவற்றுக்கு நான் பாதுகாப்பு 
வழங்குபவன்; இவர்களது மதமும் உடறமகளும் 
எங்கிருந்தாலும், எங்கு காைப்படும் ொத்தியம் 

இருந்தாலும், தறரயில் அல்லது கடலில் இருந்தாலும், கிழக்கில் 
அல்லது பமற்கில் இருந்தாலும், என்றனயும் என்றனப் 

பின்பற்றுபவாறரயும் விசுவாெிகள் மற்றும் முஸ்லிம்கறளச் 
பெர்ந்த எனது மக்கறளயும் பாதுகாக்கும் அபத வழிமுறையில் 

அவற்றையும் பாதுகாப்பபன். 
 

இவர்கறள அறனத்துத் தஙீ்கிலிருந்தும் பாதிப்பிலிருந்தும் 
விலக்கி எனது பாதுகாப்பில் றவக்கிபைன்; எல்லா விதமான 

பகாரிக்றககளிலிருந்தும், கடுறமயான கட்டுப்பாடுகளிலிருந்தும் 
விலக்களிக்கிபைன். நானாகவும், என்றனப் பின்பற்றுபவார், எனது 

உதவியாளர்கள், எனது மார்க்க ெமுதாயத்தவர் முதலிபயார் 
மூலமாகவும் இவர்கறளப் பாதுகாத்த வண்ைம் இவர்கள் 

பின்னால் இருப்பபன். 
 

இவர்கள் மீது அதிகாரம் சகாண்டிருப்பவர் என்ை வறகயில், 

எல்லாப் பாதிப்பிலிருந்தும் இவர்கறள நான் பாதுகாத்து 
நிர்வகிக்க பவண்டியுள்ளது; எனக்கும் என்னுடன் இறைந்து 

இந்த அதிகாரத்றதப் பாதுகாப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள எனது 
பதாழர்களுக்கும் நிகழாத எதுவும் இவர்களுக்கும் 

நிகழாதிருப்பறத நான் உத்தரவாதப் படுத்த பவண்டும். 
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உடன்படிக்றகக்கு உட்பட்டிருக்கும் மக்கறள விட்டு, அவர்கள் 
தாங்களாக சகாடுக்கச் ெம்மதிப்பது தவிர, வரிகள் மற்றும் கடன் 

சதாடர்பான கடறமப்பாடுகளால் ஏற்படும் தீங்றக 
விலக்குகிபைன். 

 

ஒரு மதகுருறவ அவரது குருபீடத்திலிருந்பதா, ஒரு 
கிைிஸ்தவறர அவரது கிைிஸ்தவ மதத்திலிருந்பதா, ஒரு 

ென்னியாெிறய அவரது தவ வாழ்விலிருந்பதா, ஒரு யாத்திரீகறர 
அவரது யாத்திறரயிலிருந்பதா, ஒரு துைவிறய அவரது துைவு 

மாடத்திலிருந்பதா அகற்றுதல் கூடாது; அவர்களது 
பதவாலயங்களின் எந்தப் பாகத்றதயும் இடிப்பபதா, 

முஸ்லிம்களின் மஸ் ிதுகறள அல்லது வடீுகறள 
நிர்மாைிப்பதற்காக அவர்களது கட்டிடங்களின் பாகங்கறளப் 

பயன்படுத்தவபதா கூடாது. இத்தறகய செயல்களில் ஈடுபடுபவார் 
அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய முைித்தவராகவும், அவனது 

தூதருக்குக் கட்டுப்படாதவராகவும், சதய்வகீக் 
கூட்டைியிலிருந்து சவளிபயைியவராகவும் ஆகிவிடுவார். 

 

துைவிகள் அல்லது பாதிரிகள் மீது -அவர்களாக விரும்பித்தர 
முற்படுவது தவிர- தறலக்கட்டு வரிபயா பவசைந்த வரிபயா 

விதிக்கப்படலாகாது. 
 

பாரிய வர்த்தகர்கள், சுழிபயாடிகள், ரத்தினக் கற்கறளயும் 
தங்கத்றதயும் சவள்ளிறயயும் அகழ்ந்சதடுப்பவர்கள், 

செல்வந்தர்கள், பலம் பறடத்தவர்கள் முதலாபனாருள் கிைிஸ்தவ 
மதத்றத தழுவியிருப்பவர்கள் பயைியரல்லாது இந்நாடுகளின் 

குடிமக்களாக அல்லது குடிபயைித் தங்கியிருப்பவர்களாக 
இருக்கும் காலசமல்லாம் அவர்கள் மீதான வருடாந்த 
தறலக்கட்டு வரி பன்னிரண்டு திர்ஹறம தாண்டாது. 

 

 

பிரயாைி அல்லது எங்கு குடியிருப்பவர் என அைியப்படாதவர் 
நில வரிபயா தறலக்கட்டு வரிபயா செலுத்த பவண்டியதில்றல. 

ஆனால் ஆட்ெியாளரது நாைய அதிகாரத்திற்கு (Monetary Right) 

உட்பட்ட நிலசமான்றை ஒருவர் அனந்தரமாகப் 
சபற்ைிருப்பாராயின், அவரும் பிைறரப் பபான்று கட்டைம் 

செலுத்த பவண்டும். எனினும், இத்தறகபயாரது தாங்கு ெக்திக்கு 
அப்பால் அநீதமாக இக்கட்டைங்கள் உயர்த்தப்படலாகாது. 

 

நிலவுடறமயாளர்களது செலவில் உழுது பண்படுத்தப்பட்டு, 

அறுவறட செய்யப்படும் நிலங்களில் உறழக்கும் 
சதாழிலாளர்கறளப் சபாறுத்தவறர, அவர்களிடம் அதிகப்படியான 

வரி எதுவும் அைவிடப் படலாகாது; அவர்கறளப் பபான்ை பிை 
கிறளயார்கள் செலுத்துவறதபய அவர்களும் செலுத்துவர். 
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முஸ்லிம்களது பாதுகாப்றப சுதந்திரமாக அனுபவிக்கும் 
முஸ்லிமல்லாபதார் முஸ்லிம்களுடன் இறைந்து எதிரிகளுக்கு 

முகங் சகாடுக்கபவா, அவர்கறளத் 

தாக்கபவா, ெிறைப்பிடிக்கபவா பவண்டியதில்றல. சொல்லப் 
பபானால், சுதந்திரமான இம்முஸ்லிமல்லாபதார் பபாரில் ஈடுபடப் 

பபாவபத இல்றல. இன்னும் துல்லியமாகக் கூைினால், 

இக்கடறமப்பாட்டிலிருந்து அவர்கறள விடுவித்து, 
முஸ்லிம்களால் அவர்களுக்கு வழங்க முடியுமான உதவிறயயும் 

பாதுகாப்றபயும் உத்தரவாதப்படுத்தபவ இவ்வுடன்படிக்றக 
செய்து தரப்படுகிைது. அவர்கள் சுயாதீனமாக முன்வந்தாபல 
தவிர, முஸ்லிம்களுடன் இறைந்து எதிரிகறளச் ெந்திக்க 
சவளிபயை பவண்டிய கடறமப்பாடு கிறடயாது; தங்களது 
குதிறரகறளபயா ஆயுதங்கறளபயா வழங்க பவண்டிய 

நிர்ப்பந்தமும் அவர்களுக்கு இல்றல. எனினும், எவர் அவ்வாறு 
தானாக முன்வருகிைாபரா அவரது செயல் நன்ைிபயாடு ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்படும். 
 

எந்தக் கிைிஸ்தவரும் நிர்ப்பந்தமாக முஸ்லிமாக மாற்ைப்பட 
மாட்டார்: “பமலும், பவதக்காரர்களுடன் அழகிய 

வழிமுறையிபலயன்ைி தர்க்கம் 

புரியாதரீ்கள்”(29:46). இரக்கம் என்ை இைக்றகயினுள் அவர்கள் 
அரவறைக்கப்பட பவண்டும்; எங்கிருந்தாலும், எந்த பதெத்தில் 

வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு பநரக்கூடிய அறனத்துத் தஙீ்குகளும் 
தவிர்க்கப்பட பவண்டும். 

 

ஒரு கிைிஸ்தவர் குற்ைசமான்றை அல்லது தவசைான்றை 
இறழத்து விட்டால் கூட முஸ்லிம்கள் அவருக்குத் பதறவயான 

உதவிறயயும் பாதுகாப்றபயும் வழங்க பவண்டும்; அவரது 
தவறை மன்னிக்க பவண்டும்; குைித்த தவைால் 

பாதிக்கப்பட்டவறரக் கூட, மன்னிப்பு மூலமாக அல்லது இழப்பீடு 
சபற்றுக் சகாள்வதன் மூலமாக ெமரெம் செய்து சகாள்ளத் 

தூண்ட பவண்டும். 
 

முஸ்லிம்களுக்கு என்ன நன்றம கிட்டினாலும் அது 
கிைிஸ்தவர்களுக்கும் கிட்ட பவண்டும் என்ை வறகயிலும், 

முஸ்லிம்களுக்கு என்ன தஙீ்கு பநர்ந்தாலும் அது 
கிைிஸ்தவர்களுக்கும் பெர்த்பத என்ை வறகயிலும் 

இவ்வுடன்படிக்றகறய நான் -அல்லாஹ்வின் ொர்பில்- 
செய்திருப்பதால், அவர்கறள முஸ்லிம்கள் றகவிடபவா 
புைக்கைிக்கபவா உதவியின்ைி விட்டு விடபவா கூடாது. 

இவ்வுடன்படிக்றகயின் அடிப்பறடயில், எமது பாதுகாப்றப 
அனுபவிக்கவும், அறனத்து உரிறம மீைல்களிலுமிருந்து 

பாதுகாக்கப்படவுமான மீைக்கூடாத உரிறமகறள அவர்கள் 
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சபற்றுள்ளனர். அந்த வறகயிபலபய, நன்றமயிலும் தீறமயிலும் 
அவர்கள் முஸ்லிம்களுடன் பிறைந்திருப்பர். 

கிைிஸ்தவர்கள் விரும்பாத திருமை பந்தங்களுக்கு எவரும் 
அவர்கறளக் கட்டாயப்படுத்தி துன்புறுத்தக் கூடாது. முஸ்லிம்கள் 
கிைிஸ்தவப் சபண்கறள அவர்களது சபற்பைாரின் விருப்பத்திற்கு 

மாைாக திருமைம் செய்யலாகாது; தங்களது திருமைக் 
பகாரிக்றகறய அவர்களது குடும்பங்கள் மறுத்து விட்டால், 

அதற்காக அவர்கறள சநருக்குதலுக்கு உட்படுத்தக் கூடாது. 
இத்திருமைங்கள் அவர்களது விருப்பமும் உடன்பாடும் 

ஒப்புதலும் ெம்மதமும் இன்ைி இடம்சபைலாகாது. 
 

கிைிஸ்தவ யுவதிறய மறனவியாக ஏற்றுக் சகாள்ளும் ஒரு 
முஸ்லிம், அவளது கிைிஸ்தவ நம்பிக்றககறள மதிக்க 
பவண்டும்; விரும்பியவாறு தனது மதத் தறலவர்களது 

உறரகளுக்குச் செவிமடுக்கவும், தனது மதத்றதப் பின்பற்ைவும் 
அவளுக்குச் சுதந்திரம் வழங்க பவண்டும்; அம்மதத்றத விட்டு 
விடுமாறு அவறள நிர்ப்பந்தித்தல் கூடாது. இக்கட்டறளக்கு 

மாைாக 

எவர் தனது மறனவிறய அவளது மதத்துக்கு முரைாகச் 
செயற்படுமாறு கட்டாயப்படுத்துகிைாபரா, அவர் அல்லாஹ்வின் 

கூட்டைிறய முைித்தவராகவும், அவனது தூதர் செய்த 

உடன்படிக்றகக்கு எதிராக சவளிப்பறடயாகபவ கிளர்ச்ெி 
செய்தவராகவும் மாறுவார்; அல்லாஹ்வும் அவறர 

பமாெடிக்காரருள் ஒருவராகக் கைிப்பான். 
 

கிைிஸ்தவர்கள் தங்களது பதவாலயங்கறளயும் கன்னியர் 
மடங்கறளயும் திருத்தியறமப்பதற்கு அல்லது தங்களது பிை 

விவகாரங்களுடன் சதாடர்பான விடயங்கறள 
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு முஸ்லிம்களது உதவி ஒத்தாறெறய 
நாடினால், அவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் உதவுவதும் ஆதரவு 

வழங்குவதும் அவெியம். சவகுமதி எதறனயும் சபறும் 
பநாக்கிலல்ல; மாைாக, 

இறைத்தூதரின் ஒப்பந்தத்திற்கு விசுவாெமாக அம்மதத்றத மீள 
நிறலநிறுத்துவதற்காகவும், அல்லாஹ்விடமும் அவனது 

தூதரிடமும் சமச்ெத்தக்க செயல் என்ை வறகயிலும் முற்ைிலும் 
இலவெமாக அதறனச் செய்ய பவண்டும். 

 

முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரிகளுக்குமிறடயிலான பபார் 
விவகாரங்களில் எந்தக் கிைிஸ்தவறரயும் தூதுவராகபவா, 

ஒற்ைராகபவா, வழிகாட்டியாகபவா, உளவாளியாகபவா, பவசைந்த 
பபார்ப் பைியாளர்களாகபவா முஸ்லிம்கள் அமர்த்தக் கூடாது. 
எவசராருவர் அவர்களுள் ஒருவறர அவ்வாறு செயற்படுமாறு 

கட்டாயப்படுத்துகிைாபரா அவர் ஓர் அடக்குமுறையாளர்; 

அல்லாஹ்வின் தூதருக்சகதிராக கிளர்ச்ெி செய்பவர்; அவனது 
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ஏற்பாட்டிற்கு மாறு செய்பவர். 
இனி வருபறவ அல்லாஹ்வின் தூதராகிய முஹம்மத் கிைிஸ்தவ 

ெமுதாயத்துக்கு அவர்களது மதம் மற்றும் ெமூகம் சதாடர்பாக 
முன்றவக்கும் நிபந்தறனகளாகும். 

 

அவர்கள் இந்த உடன்படிக்றகறய பற்ைிப் பிடித்திருக்க 
பவண்டும்; தாம் ஏற்படுத்திக் சகாண்ட உடன்பாட்றட மதிக்க 

பவண்டும். 
 

அவர்களுள் எவரும் பபார் விபராதியின் ொர்பில் ஒரு 
முஸ்லிமுக்சகதிராக -சவளிப்பறடயாகபவா மறைமுகமாகபவா- 
உளவு பார்க்க கூடாது; எதிரிகள் தருைம் பார்த்து முஸ்லிம்கள் 

மீது தாக்குதல் சதாடுக்க வெதியளிக்கும் வறகயில் எந்தக் 
கிைிஸ்தவரும் தங்களது வடீுகளில் அவர்களுக்கு புகலிடம் 

வழங்கக் கூடாது; தங்களது பிரபதெங்களில் -அறவ 
கிராமங்களாய் இருந்தாலும், செபக் கூடங்களால் இருந்தாலும், 

தமது மதத்பதாழர்களுக்குச் சொந்தமான பவசைந்த இடமாக 
இருந்தாலும்- எதிரிகள் தரித்திருக்க இடமளிக்கலாகாது; 

முஸ்லிம்களுடன் பபாரிடும் எதிரிகளுக்கு -வாழ்த்து வழங்குதல் 
உட்பட- ஆயுதங்கள், குதிறரகள், ஆளைி முதலிய எந்தத் 

தளவாடங்கறளயும் வழங்கி உதவக் கூடாது. 
 

அவர்களுக்கு மத்தியில் தங்கள் கால்நறடகபளாடு தரிக்கும் 
முஸ்லிம்கறள மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் அவர்கள் 
உபெரிக்க பவண்டும். அம்முஸ்லிம்கள் எங்கு காைப்பட்டாலும், 

எங்கு பநாக்கிச் சென்று சகாண்டிருந்தாலும், கிைிஸ்தவர்கள் 
அவர்களுக்கு தாம் அன்ைாடம் உண்ணும் உைவிலிருந்து வழங்க 

பவண்டும். எனினும், அது தவிர்ந்த பவறு ெிரமமான அல்லது 
கடுறமயான சுறம எறதயும் அவர்கள் ஏற்ை பவண்டிய 

கடறமப்பாடு கிறடயாது. 
 

அவர்களது வசீடான்ைில் அல்லது செபக் கூடசமான்ைில் ஒரு 
முஸ்லிம் ஒளிந்திருக்க பவண்டிய பதறவ ஏற்பட்டால், அவர் 

தரித்திருக்கும் பநரம் முழுவதும் உைவும் உபெரிப்பும் 
வழிகாட்டலும் வழங்க பவண்டும்; அவரது அறனத்துத் 

பதறவகறளயும் நிறைபவற்ைிக் சகாடுக்கும் அபதபவறள, 
அவறர மறைத்து றவத்திருக்கவும், எதிரிகள் அவறரக் கண்டு 

பிடிக்காமல் தடுக்கவும் அறனத்து முயற்ெிகறளயும் 
பமற்சகாள்ள பவண்டும். 

 

எவர் இச்ொெனத்தின் விதிகளுக்கு மாறு செய்கிைாபரா அல்லது 
அவற்றை மாற்றுகிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வுடனும் அவனது 
தூதருடனுமான கூட்டைியிலிருந்து சவளிபயற்ைப்படுவார். 
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பவதக்காரறரச் பெர்ந்த அரெர்கபளாடும் துைவிகபளாடும் 
கிைிஸ்தவர்கபளாடும் நான் ஏற்படுத்திக் சகாண்டுள்ள 

உடன்படிக்றககறளயும் கூட்டைிகறளயும் அறனவரும் ஏற்றுக் 
கட்டுப்படுவார்களாக! அவ்வாபை, ஒவ்சவாரு தூதரும் தனது 
ெமுதாயத்தவரின் பாதுகாப்றப உறுதி செய்யும் வறகயிலும், 

உத்தரவாதப்படுத்தும் வறகயிலும் அவர்கள் சதாடர்பாக ஏற்றுக் 
சகாண்ட சபாறுப்புகறள அறனவரும் மதிப்பார்களாக! 

 

அல்லாஹ்வின் நாட்டப் பிரகாரம் மீசளழும் நாள் பதான்றும் 
வறர இது மீைப்படபவா மாற்ைப்படபவா கூடாது. 

 

கிைிஸ்தவர்களது எழுத்துமூல பவண்டுபகாளுக்கிைங்க 
இறைத்தூதர் முஹம்மதினால் வறரயப்பட்ட இவ்வாவைம் 

பின்வருபவாரால் ொட்ெியம் அளிக்கப்பட்டது: 
 

அபூ பக்கர் அஸ்-ஸித்தீக்; உமர் இப்னுல் ஃகத்தாப்; உஸ்மான் பின் 
அஃப்பான்; அலீ பின் அபீ தாலிப்; முஆவியா பின் அபீ ஸுப்யான்; 

அபூ அல் தர்தா; அபூ 

தர்; அபூ ஹுறைைா; அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்; அப்துல்லாஹ் 
இப்னு அப்பாஸ்; ஹம்ஸா பின் அப்தில் முத்தலிப்; அல்-ஃபழ்ல்; 

சஸய்த் பின் தாபித்; அப்துல்லாஹ் பின் சஸய்த்; ஹர்புஸ் பின் 
சஸய்த்; அஸ்-ஸுறபர் இப்னுல் அவ்வாம்; ஸஅத் பின் முஆத்; 

தாபித் பின் றகஸ்; உஸாமா பின் அபீ ைபீஆ; ஹஸ்ஸான் பின் 
தாபித்,  அஃபர் பின் அபீ தாலிப்; இப்னுல் அப்பாஸ்; தல்ஹா பின் 
அப்தில்லாஹ்; ஸஅத் பின் உபாதா; சஸய்த் பின் அர்கம்; ஸஹ்ல் 
பின் றபதா; தாவூத் பின்  ுறபர்; அபுல் ஆலியா; அபூ அஹ்ரிபா; 

இப்னு உறஸர்; ஹாஷிம் பின் அஸிய்யா; உமர் பின் யமீன்; கஅப் 
பின் மாலிக்; கஅப் பின் கஅப். (இவர்கள் அறனவறரயும் 

அல்லாஹ் சபாருந்திக் சகாள்வானாக!) 
இது ஹிஜ்ரி நான்காம் வருடத்தின் நான்காம் மாத நிறைவில் 

திங்களன்று இறைத்தூதர் சொல்ல முஆவியா பின் அபீ 
ஸுஃப்யானால் மதீனாவில் எழுதப்பட்டது. 

 

இவ்வாவைத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு ொன்று பகர அல்லாஹ் 
பபாதுமானவன். ெர்வ புகழும் அகிலங்களின் அதிபதியான 

அல்லாஹ்வுக்பக! 
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அத்தியாயம் 5: 
 

தூதர் முஹம்மத் 

உலகளாவிய கிைிஸ்தவர்களுடன் 

செய்த உடன்படிக்றக 
 

(சகய்பரா றகசயழுத்துப்படி) 
 

[ஆக்கம்: தூதர் முஹம்மத்] 

 

அல்லாஹ்வின் சபயரால். அவன் பறடப்பாளன்; நித்திய  வீன்; 

பபசுபவன்; பறடப்பினங்கள் மாண்ட பிைகும் நிறலத்திருப்பவன். 
 

இது முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிபினால் 
அறனத்து கிைிஸ்தவர்களுக்குமாக எழுதப்பட்ட 

உடன்படிக்றகயின் நகல். 
 

உடன்படிக்றக நகல்: 

 

அல்லாஹ்வின் இவ்வுடன்படிக்றக இறைத்தூதர் முஹம்மத் பின் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் முத்தலிபின் (அல்லாஹ்வின் 

ொந்தியும் அருளும் அவர் மீதும் குடும்பத்தார் மீதும் 
உண்டாவதாக!) கட்டறளப் பிரகாரம் அறனத்து 

கிைிஸ்தவர்களுக்கும் துைவிகளுக்குமாக அவர்கறள 
பாதுகாக்கும் சபாருட்டு எழுதப்பட்டது; அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

சபாறுப்பிலுள்ள அவனது பறடப்புகறளச் பெர்ந்தவர்கள். 
இவ்வுடன்படிக்றக அவர்களுக்கான நிரூபைமாக அறமவபதாடு, 
தூதரின் வருறகக்குப் பிைகு அல்லாஹ்விடம் பபாலிக் காரைம் 

எதுவும் முன்றவக்கப்படுவறத செல்லுபடியற்ைதாகவும் 
ஆக்கிவிடும். இதறன அவர் தனது புைத்திலிருந்தான 

பாதுகாப்பாகவும், அல்லாஹ்வின் ஆறையினால் அவர்களுக்கு 
வழங்கப்படும் பாதுகாப்பாகவும் ஆக்கியுள்ளார்; அல்லாஹ் ெர்வ 

வல்லறமயும் ஞானமும் மிக்கவன். 
 

 

கிழக்கு நிலங்களிலும், பமற்காகவும், அருகிலும், தூரத்திலும், 

அரபியராகவும் அரபியல்லாபதாராகவும், அைிமுகமாபனாராகவும், 

அைிமுகமற்பைாராகவும் கிைிஸ்தவ மதத்றதத் தழுவி வாழ்கின்ை 
அறனவருக்குமானபதார் உடன்படிக்றகயாகவும் நீதியாகவும் 

பபைிக் காக்கப்பட பவண்டிய மரபாகவும் இது 
வறரயப்பட்டுள்ளது. 
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இதறன பபைிப் பாதுகாப்பவர் தனது இஸ்லாத்றத பற்ைிப் 
பிடித்தவராகவும், தனது மார்க்கத்துக்கு அருகறத உள்ளவராகவும் 

இருப்பார்; இதறன முைித்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதரால் ஆறையிடப்பட்ட உடன்படிக்றகறய 
ெரீ்குறலத்து, மாற்ைியறமத்து, அதில் ஏவப்பட்டுள்ளறத மீைி 

நடந்து சகாள்பவர், அல்லாஹ்வின் உடன்படிக்றகறய 
நிராகரித்தவராவார்; அவனது பிரமாைத்றத மறுத்து, 
மார்க்கத்றத அலட்ெியம் செய்தவராவார்; அவனது 

ொபங்களுக்கும் ஆளாவார்- அவர் அதிகாரம் பறடத்தவராகபவா, 
விசுவாெிகறளயும் முஸ்லிம்கறளயும் பெர்ந்த பவசைவராகபவா 

இருந்தாலும் ெரிபய! 
 

நான் உடன்படிக்றகக்கு இறயபாக நடக்க சதாடங்கி விட்படன்; 

என்னிடமும் எனது முழு முஸ்லிம் ெமுதாயத்திடமும் இருந்து 
கூட்டைிகறளயும் உறுதிசமாழிகறளயும் பகாரியவர்களுக்கு 

அவற்றை வழங்கி விட்படன்; அல்லாஹ்வின் 
உடன்படிக்றகறயயும் அவனது உறுதிசமாழிறயயும் 

அவர்களுக்குத் தந்து விட்படன்; அவனது தூதர்களதும், அவனால் 
சதரிவு செய்யப்பட்படார்களதும், காலங்காலமாக 

விசுவாெிகளிலும் முஸ்லிம்களிலும் உள்ள அவனது 
நண்பர்களதும் பாதுகாப்பின் கீழ் அவர்கறள ஆக்கி விட்படன். 

எனது பாதுகாப்பும் காவலுபம கட்டுப்படவும், 

கடப்பாடுகறள ஏற்கவும், ஒப்பந்தத்றத மதிக்கவும் பகாரும் 
வறகயில் மாட்ெிறம நிறைந்த அல்லாஹ்வினால் ெத்தியத்தூதர் 

ஒருவருக்கு அருளப்பட்ட திடமான உடன்படிக்றகசயான்றை 

பிரதிநிதித்துவம் செய்கிைது. அல்லாஹ்வின் 
இவ்வுடன்படிக்றகயின் பிரகாரம், அவர்களது நிலங்கறளயும், 

துைவியர் மடங்கறளயும் -அறவ எங்கிருந்தாலும், தூரத்தில் 
இருந்தாலும் அருகில் இருந்தாலும்- எனது அதிகாரம், எனது 

புரவிகள், எனது மக்கள், எனது ஆயுதங்கள், எனது பலம், என்றனப் 
பின்பற்றும் முஸ்லிம்கள் முதலிய அறனத்து வளங்கறளயும் 

சகாண்டு பாதுகாப்பபன்; அவர்களது சதாழில் 
நடவடிக்றககறளயும் பாதுகாப்பபன். அவர்களும், அவர்களது 

ஆலயங்களும், அவர்களது சதாழில்களும், அவர்களது 
வைக்கஸ்தலங்களும், அவர்களது துைவியர் மடங்களும், 

அவர்களது யாத்திறரத் தலங்களும் -எங்கு காைப்பட்டாலும், 

மறலகளில் அல்லது பாறலவனத்தில் காைப்பட்டாலும்- 
பாதுகாப்பு வழங்குபவன்; அவர்களது ெமூகம், அவர்களது 

நம்பிக்றக, அவர்களது மதம் என்பன கிழக்கில் அல்லது பமற்கில் 
இருந்தாலும், கடலில் அல்லது தறரயில் இருந்தாலும், 

என்றனயும் என்பனாடிருப்பபாறரயும், முஸ்லிம்கறளச் பெர்ந்த 
என் ெமூகத்தாறரயும் பாதுகாக்கும் அபத முறையில் 

பாதுகாப்பபன். 
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எல்லா பநரமும் எனது பாதுகாப்பிலும் சபாறுப்பிலும் அவர்கறள 

றவக்கிபைன். எத்தறகய தீங்கிலிருந்தும் பாதிப்பிலிருந்தும் 

பழிவாங்கலிலிருந்தும் அவர்கறளப் பாதுகாப்பபன்; எல்லா 
எதிரிகளிடமிருந்தும், அவர்களுக்குத் தீங்கு பநர 

நாடுபவாரிடமிருந்தும் பாதுகாத்த வண்ைம் அவர்களின் 
பின்னால் நிற்பபன்; எனது உதவியாளர்கள், என்றனப் 

பின்பற்றுபவார், எனது ெமூகத்றதச் பெர்ந்பதார் முதலிய 
அறனவறரயும் சகாண்டு என்றன அவர்களுக்காக 

அர்ப்பைிக்கிபைன்; ஏசனனில் அவர்கள் எனது கூட்டத்தார்; எனது 
பாதுகாப்பில் இருப்பவர்கள். எந்தத் தீங்கும் அவர்கறள 

அணுகாதவாறு எனது அதிகாரத்றதயும் அக்கறைறயயும் 
பாதுகாப்றபயும் நான் விஸ்தரிக்கிபைன்; அவர்களுக்குப் 

பாதுகாப்பாகவும் இஸ்லாத்துக்கு உதவியாகவும் இருக்கின்ை 
எனது பதாழர்களுக்கு பநராத எந்தத் தீங்கும் அவர்களுக்கு பநரப் 

பபாவதில்றல. 
 

உடன்படிக்றகக்கு உட்பட்டிருக்கும் மக்கள், தாங்களாக வழங்கச் 
ெம்மதிப்பது தவிர, வரிகள் மற்றும் கடன் சதாடர்பான 

கடறமப்பாடுகளால் ஏற்படக்கூடிய தஙீ்றக அவர்கறள விட்டு 
அகற்றுகிபைன். இவ்விடயத்தில் அவர்கள் நிர்ப்பந்திக்கப் படபவா 

நியாயமின்ைி நடாத்தப்படபவா கூடாது. 
 

ஒரு மதகுருறவ அவரது குருபீடத்திலிருந்பதா, ஒரு 
ென்னியாெிறய அவரது தவ வாழ்விலிருந்பதா, ஒரு 

கிைிஸ்தவறர அவரது கிைிஸ்தவ மதத்திலிருந்பதா, ஒரு 
துைவிறய அவரது துைவு மாடத்திலிருந்பதா, ஒரு யாத்திரீகறர 
அவரது யாத்திறரயிலிருந்பதா அகற்றுதல் கூடாது; அவர்களது 

பதவாலயங்களின் அல்லது சதாழிலகங்களின் எந்தப் 
பாகத்றதயும் தகர்ப்பபதா, மஸ் ிதுகறள அல்லது 

விசுவாெிகளான முஸ்லிம்களது வடீுகறள நிர்மாைிப்பதற்கு 
அவர்களது கட்டிடங்களின் பாகங்கறளப் சபறுவபதா கூடாது. 
எவர் அத்தறகய செயறலப் புரிகிைாபரா, அவர் அல்லாஹ்வின் 

உடன்படிக்றகறய மீைியவராகவும், அவனது தூதருக்குக் 
கட்டுப்படாதவராகவும், அவனது சதய்வகீக் கூட்டைியிலிருந்து 

பிைழ்ந்தவராகவும் மாறுவார். 
 

துைவிகள் அல்லது மதகுருக்கள் அல்லது கம்பளி அைிந்து 
வைக்கத்தில் திறளத்திருக்கும் பக்தர்கள் அல்லது ஏகாந்தமாய் 
மறலகளில் வெித்திருப்பபார் அல்லது மனித ெஞ்ொரமற்ை பவறு 
பகுதிகளில் வாழ்ந்து வருபவார் மீது தறலக்கட்டு வரிபயா பவறு 

வறகயான நிலவரிபயா விதிக்கப்படலாகாது. 
 

மறலமீது வெிக்கும் துைவி மற்றும் யாத்திரீகர் தவிர்ந்த, 
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மதகுருவல்லாத கிைிஸ்தவர்களிடமிருந்து வருடத்திற்கு நான்கு 
திர்ஹம் அல்லது அதிக செலவில்லாத அங்கிசயான்று 

தறலக்கட்டு வரியாக அைவிடப்படும். பைம் இல்லாதவருக்கு 
அல்லது உண்ை உைவில்லாதவருக்கு முஸ்லிம்கள் 

திறைபெரியின் பெமிப்பிலிருந்து சகாடுத்துதவுவர்; உைறவப் 
பாதுகாக்க ெிரமப்படுபவாருக்கும் -அவர்கள் மனசமாப்பி ஏற்கும் 

பட்ெத்தில்- முஸ்லிம்கள் உதவி புரிவர். 
 

கிைிஸ்தவ நம்பிக்றகறய தழுவியிருப்பபாருள் தறரயிபலா 
கடலிபலா வைிகம் செய்பவார், முத்துக் குளிப்பபார், ரத்தினக் 

கற்கறளயும் தங்கத்றதயும் 

சவள்ளிறயயும் அகழ்ந்சதடுப்பபார், செல்வந்தராய் இருப்பபார் 
முதலிபயார் - இந்நாடுகளின் குடிமக்களாக அல்லது அவற்ைில் 
குடிபயைி வாழ்பவாராக இருக்கும் காலசமல்லாம்- அவர்கள் 

மீதான வருடாந்த நிலவரி பன்னிரண்டு (சவள்ளி) திர்ஹமுக்கு 
பமற்படாததாக இருக்கட்டும். 

நாட்டில் தங்கியிராத பயைிகளிடமும், எந்த நாட்றடச் 
பெர்ந்தவர்கள் என அைியப்படாத வழிப்பபாக்கர்களிடமும் 

அத்தறகய எதுவும் அைவிடப்படாது. 
 

நில உரிறமயாளர்கறளயும், ஆட்ெியாளரின் நில எல்றலக்குள் 

குடியிருப்பபாறரயும் தவிர்ந்த பிைரிடம் தறலக்கட்டு வரியுடன் 
நிலவரியும் அைவிடப்படாது; அவர்களும் பிைறரப் பபான்பை 
வரிசெலுத்துவராயினும், அவர்களது தாங்கு திைறன மீைிய 
வறகயிலான நியாயமற்ை கட்டைங்களாக அது அறமயக் 

கூடாது. 
 

நிலவுடறமயாளர்களது செலவில் உழுது பண்படுத்தப்பட்டு, 

அறுவறட செய்யப்படும் நிலங்களில் உறழக்கும் 
சதாழிலாளர்கறளப் சபாறுத்தவறர, அவர்களிடம் அதிகப்படி 

வரிசயதுவும் அைிவிடப்படாது. அவர்கறளப் பபான்ை பிை 
கிறளயார்கள் மீது அமல் படுத்தப்படுவது பபான்பை அவர்களும் 

நியாயமான முறையில் வரி செலுத்துவர். 
 

எமது பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கும் (அஹ்லு அல்-திம்மா) 
முஸ்லிமல்லாபதார் முஸ்லிம்களுடன் இறைந்து எதிரிகளுக்கு 
முகம் சகாடுக்கபவா அவர்கள் மீது தாக்குதல் சதாடுக்கபவா 
செல்ல பவண்டிய கடறமப்பாடு இல்றல. உண்றமயில், எமது 

பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கும் மக்கள் (அஹ்ல் அல்- திம்மா) 
பபாரில் ஈடுபட பவண்டியர்களும் அல்லர். சொல்லப் பபானால், 

அவர்கறள இக்கடறமப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்து, 

முஸ்லிம்களால் வழங்க முடியுமான உதவிறயயும் 
பாதுகாப்றபயும் உத்தரவாதப் படுத்துவதற்காகபவ 
இவ்வுடன்படிக்றக அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிைது. 
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முஸ்லிம்கள் தமது எதிரிகறள தாக்கச் செல்லும் பபாரின் பபாது, 

கிைிஸ்தவர்கள் அதற்குப் பங்களிப்புச் செய்ய தாங்களாக 
முன்வந்தாபல தவிர, எந்த முஸ்லிமுக்கும் ஆயுதங்களாகபவா 

குதிறரகளாகபவா பபார்த் தளவாடங்கறள வழங்குமாறு 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட மாட்டார்கள். மட்டுமன்ைி, முஸ்லிம்கள் 
அவர்களிடம் இரவலாக சபற்றுக் சகாண்டறத திருப்பி 

ஒப்பறடக்கும் வறர (அரெ) திறைபெரி அதற்கு உத்தரவாதம் 
வழங்கும்; அறவ அழிந்து விட்டால் அல்லது பெதமறடந்து 
விட்டால் திறைபெரி அதற்கு பை ரீதியான இழப்பீட்றட 

வழங்கும். 
 

கிைிஸ்தவ மதத்றத அப்பியாெம் செய்யும் எவரும் இஸ்லாத்தில் 
நுறழயுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார். “பமலும், 

பவதக்காரர்களுடன் அழகிய வழிமுறையிபலயன்ைி தர்க்கம் 
புரியாதரீ்கள்” (29:46). இரக்கம் என்ை இைக்றகயால் அவர்கள் 

அரவறைக்கப்பட பவண்டும்; அவர்கள் எங்கிருந்தாலும், எங்கு 
காைப்படும் ொத்தியம் இருந்தாலும் அங்சகல்லாம் அவர்கறள 

வந்தறடயக் கூடிய அறனத்துத் தீங்குகளும் தடுக்கப்பட 
பவண்டும். 

 

ஒரு கிைிஸ்தவர் ஒரு குற்ைத்றத அல்லது தவறை 
இறழத்துவிட்டால் கூட முஸ்லிம்கள் அவருக்கு உதவியும் 

காவலும் பாதுகாப்பும் வழங்க பவண்டும்; அதற்கான 
அபராதத்றத அவருக்காக தாங்கபள செலுத்த பவண்டும்; 

அவருக்கு உதவும் சபாருட்டு அல்லது அவறர காப்பாற்றும் 
சபாருட்டு அவருக்கும் பாதிக்கப் பட்டவருக்கும் இறடயில் 

இைக்கப்பாட்றடத் தூண்ட பவண்டும்; முஸ்லிம்கள் அவறர 
உதவிபயா ஆதரபவா இன்ைி விட்டுவிடக் கூடாது; ஏசனனில் 
முஸ்லிம்கள் செயற்படுத்தக் கடறமயான அல்லாஹ்வின் 

உடன்படிக்றக ஒன்றை கிைிஸ்தவர்களுக்கு நான் 
வழங்கியுள்பளன். 

 

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, எமது பாதுகாப்றப அனுபவிக்கவும், 

எல்லா வறகயான உரிறம மீைல்களிலிருந்து 
பாதுகாக்கப்படவுமான மீைப்பட முடியாத உரிறமகறள அவர்கள் 

சபற்றுள்ளனர். நன்றமயிலும் தீறமயிலும் அவர்கள் 
முஸ்லிம்களுடன் பிறைந்திருக்க கடறமப்பட்டிருப்பதால், அந்த 

உரிறமகள் 

பகள்விக்கு உட்படுத்தப்படபவா நிராகரிக்கப்படபவா 
புைக்கைிக்கப்படபவா முடியாது. 

 

கிைிஸ்தவ யுவதிகறள அவர்கள் விரும்பாத திருமைங்களுக்கு 
உட்படுத்தி எவரும் துன்புறுத்தலாகாது. முஸ்லிம்கள் கிைிஸ்தவ 
யுவதிகறள அவர்களது சபற்பைாரின் விருப்பத்திற்கு முரைாக 
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திருமைம் செய்யபவா, தங்களது திருமை முன்சமாழிறவயும் 
பகாரிக்றகறயயும் அவர்களது குடும்பம் நிராகரிக்கும் பட்ெத்தில் 

அவர்கறள சநருக்குவாரப்படுத்தபவா கூடாது. இவ்வாைான 
திருமைங்கள் அவர்களது விருப்பமும் உடன்பாடும் ஒப்புதலும் 

ெம்மதமும் இன்ைி இடம்சபைலாகாது. 
 

ஒரு முஸ்லிம் ஒரு கிைிஸ்தவ யுவதிறயத் திருமைம் செய்தால் 
அவளது கிைிஸ்தவ நம்பிக்றககறள மதிக்க பவண்டும்; அவள் 
விரும்பியவாறு அவளது மதத்தறலவர்களது உறரகளுக்குச் 
செவிமடுக்கவும், அவளது மதத்றதப் பின்பற்ைவும் சுதந்திரம் 
வழங்க பவண்டும். எவர் இக்கட்டறளக்கு மாற்ைமாக, தனது 
(கிைிஸ்தவ) மறனவிறய அவளது மதத்திற்கு முரைாகச் 

செயற்பட நிர்ப்பந்திக்கிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வின் 
கூட்டைிறய உறடத்தவராவார்; அவனது தூதரின் 

வாக்குறுதிறய முைித்தவராவார்; சபாய்யர்களுள் ஒருவராக 
அவறர நாம் கைிப்பபாம். 

 

கிைிஸ்தவர்கள் தங்களது பதவாலயங்கறளயும், கன்னியர் 
மடங்கறளயும் திருத்தியறமப்பதற்கு அல்லது தங்களது மத 
மற்றும் பிை விவகாரங்களுடன் சதாடர்புபட்ட விடயங்கறள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு முஸ்லிம்களது உதவிறயயும் 
ஒத்துறழப்றபயும் நாடிவந்தால், அவர்களுக்கு 

(முஸ்லிம்களாகிய) இவர்கள் உதவியும் ஒத்தாறெயும் வழங்க 
பவண்டும். ஏதாவது சவகுமதிறய அல்லது கடறன எதிர்பார்த்து 

இவர்கள் அதறன செய்யக் கூடாது; மாைாக, இறைத்தூதரின் 
ஒப்பந்தத்திற்கு விசுவாெமாக, அம்மதத்றத மீளறமக்கும் 
பநாக்குடனும், அல்லாஹ்விடமும் அவனது தூதரிடமும் 

சமச்ெத்தக்க செயல் என்ை வறகயிலும் முற்ைிலும் 
இலவெமாகபவ அதறனச் செய்ய பவண்டும். 

 

முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் இறடயிலான பபார் 
விவகாரங்களில் முஸ்லிம்கள் எந்தக் கிைிஸ்தவறரயும் 

தூதுவராகபவா, வழிகாட்டியாகபவா, பலத்றத 
சவளிக்காட்டுவதற்காகபவா, பவசைந்த பபார்ப் பைிக்காகபவா 

ஈடுபடுத்தக் கூடாது. எவர் இவ்வாைானசதாரு விடயத்றதச் 
செய்வதற்கு அவர்களுள் ஒருவறர கட்டாயப்படுத்துகிைாபரா, 

அவர் அல்லாஹ்வின் முன் அநீதமானவராகவும், அவனது 
தூதருக்கு கட்டுப்படாதவராகவும் மாறுவபதாடு, அவரது 

மார்க்கத்திலிருந்தும் சவளிபயற்ைப் படுவார். கிைிஸ்தவர்களின் 
மதம் சதாடர்பாக இறைத்தூதரான முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தியுள்ள இவ்வாறைகளுக்கு கட்டுப்படுவதற்கப்பால் ஒரு 

முஸ்லிமுக்கு (கிைிஸ்தவர்கள் சதாடர்பாக) பவசைதுவும் 
அனுமதிக்கப் பட்டதல்ல. 
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நான் (கிைிஸ்தவர்களுக்கும்) ெில நிபந்தறனகறள இடுகிபைன்; 
அவர்களது மதம் கட்டறளயிடுவது பபான்று, அவற்றை 

நிறைபவற்ை அவர்கள் வாக்குறுதி வழங்க பவண்டும் என்றும் 
பகட்டுக் சகாள்கிபைன். பபாசரதிரியின் ொர்பில் எந்த 

முஸ்லிமுக்சகதிராகவும் அவர்களுள் எவரும் 
சவளிப்பறடயாகபவா மறைமுகமாகபவா உளவு பார்க்கக் 

கூடாது என்பது அந்நிபந்தறனகளுள் ஒன்று. முஸ்லிம்களது 
எதிரிகள் தருைம் பார்த்து தாக்குதல் சதாடுக்க வெதியளிக்கும் 
வறகயில் எந்தக் கிைிஸ்தவரும் தமது வடீுகளில் அவர்களுக்கு 

புகலிடம் அளிக்கக் கூடாது; தங்கள் பிரபதெங்களில் -அறவ 
கிராமங்களாய் இருந்தாலும், செபக் கூடங்களாய் இருந்தாலும், 

தங்களது மதத் பதாழர்களுக்குச் சொந்தமான பவசைந்த இடமாக 
இருந்தாலும் - எதிரிகள் தரித்திருக்க இடமளிக்கலாகாது; 

முஸ்லிம்களது யுத்த விபராதிகளுக்கு ஆயுதங்கள் அல்லது 
குதிறரகள் அல்லது ஆளைி பபான்ை பபார்த்தளவாடங்கறள 
வழங்கி ஆதரவளிப்பபதா, அநாவெியமான விடயங்களுக்காக 
அறழப்பு விடுப்பபதா கூடாது; முஸ்லிம்கறள சதாந்தரவுக்கு 
உட்படுத்தக் கூடாது; அவர்கள் தங்களது மார்க்கத்தில் திடமாக 

நின்று, தங்களது ஒப்பந்தத்றதப் பபைிக் காக்கும் 
காலசமல்லாம் அவர்கறள இவர்கள் கண்ைியப்படுத்த 

பவண்டும். முஸ்லிம்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் தங்க பநரும் 

ெந்தர்ப்பத்தில், மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் உபெரிக்க 
பவண்டும்; அவர்கள் எங்கு காைப்பட்டாலும், எங்கு பநாக்கிச் 

சென்று சகாண்டிருந்தாலும், 

தாம் அன்ைாடம் உண்ணும் அபத உைறவ அவர்களுக்கும் 
வழங்க பவண்டும்; எனினும், ெிரமமான அல்லது கடுறமயான 

பவசைந்தச் சுறமறயயும் ஏற்க பவண்டிய கடறமப்பாடு 
அவர்களுக்குக் கிறடயாது. 

 

அவர்களது வசீடான்ைில் அல்லது செபக் கூடசமான்ைில் ஒரு 
முஸ்லிம் மறைந்திருக்க பநர்ந்தால், அங்கு தங்கியிருக்கும் பநரம் 
முழுவதும் அவருக்கு அவர்கள் உதவியும் உபெரிப்பும் உைவும் 

வழங்க பவண்டும்; அவரது எல்லா பதறவகறளயும் 
நிறைபவற்ைிக் சகாடுக்கும் அபதபவறள, அவறர மறைத்து 

றவக்கவும், எதிரிகளால் கண்டு பிடிக்கப்படுவறதத் தடுக்கவுமான 
எல்லா முயற்ெிகறளயும் பமற்சகாள்ள பவண்டும். 

 

எவர் இச்ொெனத்தின் விதிகளுக்கு மாறுசெய்கிைாபரா அல்லது 
அவற்றை மாற்றுகிைாபரா அவர் அல்லாஹ்வுடனும் அவனது 
தூதருடனுமான கூட்டைியிலிருந்து சவளிபயற்ைப்படுவார். 

 

மதத்துைவிகளுடன் செய்து சகாள்ளப்பட்டுள்ள 
உடன்படிக்றககறளயும் கூட்டைிகறளயும், நான் ஏற்படுத்திக் 

சகாண்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தத்றதயும் 
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அறனவரும் -அவர்கள் எங்கிருந்தாலும்- ஏற்றுக் 
கட்டுப்படுவார்களாக! யுகம் முடிவறடந்து மறுறம பதான்றும் 

வறர அவர்கறளப் பாதுகாக்கவும் 

அவர்கள் மீது அன்பு கூரவுமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (அன்னார் 
மீது அல்லாஹ்வின் ொந்தியும் அருளும் உண்டாவதாக!) தனது 
ொர்பாகவும் அறனத்து முஸ்லிம்கள் ொர்பாகவும் அவர்களுக்கு 

வழங்கியிருப்பறத அறனவரும் மதிக்க பவண்டும். 
 

எவர் இதன் பிைகு ஒரு (கிைிஸ்தவ) குடிமகனின் (திம்மீ) 
விடயத்தில் நியாயமின்ைி நடந்து சகாள்கிைாபரா, அவர் 

இவ்வுடன்படிக்றகறய முைித்து அதறன நிராகரிக்கிைார். தரீ்ப்பு 
நாளில் அறனத்து முஸ்லிம்களுக்கும் மத்தியில் நான் அவருக்கு 

விபராதியாக இருப்பபன். 
 

அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ்வினால் 
(அல்லாஹ்வின் ொந்தியும் அருளும் அன்னார் மீது 

உண்டாவதாக!) அறனத்து கிைிஸ்தவர்களுக்குமாக -

அவர்களுக்குரிய நிபந்தறனகறளயும் உள்ளிட்டு- எழுதப்பட்ட 
இவ்வுடன்படிக்றகக்கு முப்பது பபர் ொட்ெியாக இருந்தனர்: 

 

அபூ பக்கர் அஸ்-ஸித்தீக்; உமர் இப்னுல் கத்தாப்; உஸ்மான் பின் 
அப்பான்; அலீ பின் அபீ தாலிப்; அபூ தர்; அபூ அல்-தர்தா; அபூ 

ஹுறைைா; அப்துல்லாஹ் 

பின் மஸ்ஊத்; அல்-அப்பாஸ் பின் அப்துல் மலிக்; ஃபழ்ல் இப்னுல் 
அப்பாஸ் அல்-ஸஹ்ரீ; தல்ஹா பின் அப்தில்லாஹ்; ஸஅத் பின் 

முஆத்; ஸஅத் பின் உபாதா; தாபித் பின் றகஸ்; யஸீத் பின் 
தாலித்; அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத்; ஃபர்ஸுஸ் பின் காஸிம் பின் 
பத்ர் பின் இப்ைாஹிம்; ஆமிர் பின் யஸீத்; ஸஹ்ல் பின் தமீம் 

அப்துல் அழீம் பின் அந்-ந ாஷீ; (வித்தியாெமான றகசயழுத்து); 
அப்துல் அழீம் பின் ஹுறஸன்; அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
இப்னுல் ஆஸ்; அம்ர் பின் யாஸிர்; முஆஸிம் பின் மூஸா; 

ஹஸ்ஸான் பின் தாபித்; அபூ ஹனஃீபா; உறபத் பின் மன்ஸுர்; 

ஹாஷிம் பின் அப்துல்லாஹ்; அபூ அல்-ஆஸர்; ஹிஷாம் பின் 
அப்துல் முத்தலிப். 

 

அலீ பின் அபீ தாலிப் (அல்லாஹ் அவறர சபாருந்திக் 
சகாள்வானாக!) இவ்வுடன்படிக்றகறய பதிவு செய்தார். 

 

இக்றகசயழுத்துப்படி ஓரளவு சபரிய பதாலின் மீது 
எழுதப்பட்டுள்ளது. ஸுல்தானின் அதிகாரத்தின் கீழ் 

றவக்கப்பட்டிருந்த இதில் இறைத்தூதரினால் 
முத்திறரயிடப்பட்டிருந்தது (அன்னார் மீது ொந்தியும் அருளும் 

உண்டாவதாக!) ெர்வ புகழும் அல்லாஹ்வுக்பக! 
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அருள்பாலிக்கப்பட்ட இப்பனுவல் ஹிஜ்ரி 945 ஆம் வருடம் 
முஹர்ரம் மாதம் 27ஆம் நாள் திங்கட்கிழறம நிறைவு 
செய்யப்பட்டது. அல்லாஹ் இதன் முடிறவ நல்லதாக்கி 

றவக்கட்டும்! அருள் பாலிக்கப்பட்ட இப்பனுவல் மகாத்மாவும் 
தறலவரும் எ மானரும் ொன்ைவரும் அைிஞருமான அல்-

பைல்லூஸி என அைியப்படும் பமதகு ஃபழ்லுல்லாஹ் 
என்பவருக்குச் சொந்தமானது. 
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அத்தியாயம் 6: 
 

தூதர் முஹம்மத் 

அஸிரிய கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 
உடன்படிக்றக 

 

நான் செய்ய பவண்டியறத அல்லாஹ் ஒரு கனவில் எனக்கு 
அைிவித்திருக்கிைான்; இந்த உடன்படிக்றகறய பபைிக் காப்பதாக 

வாக்குறுதி வழங்குவதன் மூலமாக அவனது ஆறைறய 
ஏற்கிபைன். 

 

இஸ்லாத்றதப் பின்பற்றுபவாருக்கு நான் கூறுவது இதுதான்: 
 

எனது கட்டறளறய செயற்படுத்துங்கள்; நமது இந்த நாட்டில் 
தங்களது சொந்த நிலங்களில் வாழும் நஸபரயர்களுக்கு 

உதவுங்கள்; அவர்களது வைக்கஸ்தலங்கறள அறமதியாக 
விட்டு விடுங்கள்; அவர்களது தறலவருக்கும் மதகுருக்களுக்கும் 

உதவி பதறவப்படும்பபாது -அவர்கள் மறலகளில் அல்லது 
பாறலவனத்தில் அல்லது கடலில் அல்லது வடீுகளில் 

இருந்தாலும்- உதவியும் ெகாயமும் அளியுங்கள். 
 

குதிறரகளாய் இருந்தாலும் பவறு செல்வங்களாய் இருந்தாலும் 
அவர்களது உடறமகறள அவற்ைின் பாட்டுக்கு விட்டு விடுங்கள்; 

அவர்களின் சொத்துகளில் எதறனயும் அழிக்காதீர்கள். 
இஸ்லாத்றத பின்பற்றுபவார் இந்த பதெத்திலுள்ள எவருக்கும் 

தீங்கிறழக்கபவா சதாந்தரவு ஏற்படுத்தபவா மாட்டார்கள்; 
ஏசனனில் நஸபரயர்கள் எனது குடிமக்கள்; எனக்கு வரி 
செலுத்துபவர்கள்; முஸ்லிம்களுக்கு உதவ இருப்பவர்கள். 

 

உடன்பாடு காைப்பட்ட சதாறக தவிர பவசைந்த வரியும் 
அவர்களிடமிருந்து 

அைவிடப்படக் கூடாது. அவர்களது பதவாலயக் கட்டிடங்கள் 
மாற்ைியறமக்கப் படாமல் உள்ளது உள்ளவாபை விட்டு 

றவக்கப்பட பவண்டும்; அவர்களது மதகுருக்கள் தங்களது 
வழிமுறையில் பபாதறன புரியவும் வைக்கத்தில் ஈடுபடவும் 

அனுமதிக்கப்பட பவண்டும்; கிைிஸ்தவர்கள் தங்களது 
பதவாலயங்களிலும் வடீுகளிலும் வழிபாட்டில் ஈடுபட 

அவர்களுக்குப் பூரை சுதந்திரம் உண்டு. 
 

நஸபரயர்களது ஒப்புதலும் சுதந்திர நாட்டமும் இன்ைி அவர்களது 
எந்த 



49 
 

பதவாலயமும் தகர்க்கப்படபவா மஸ் ிதாக மாற்ைப்படபவா 
கூடாது. எவராவது இக்கட்டறளக்குப் பைிய மறுப்பாராயின், 

அவர் அல்லாஹ்வினதும் அவனது தூதரதும் பகாபத்துக்கு 
ஆளாவார். 

 

நஸபரயர்களால் செலுத்தப்படும் வரி இஸ்லாத்தின் 
பபாதறனகறளப் பரப்பவும், ‘றபத்துல் மால்’ என்னும் 

திறைபெரியில் இட்டு 

றவக்கவும் பயன்படுத்தப் படும். அந்தவறகயில், ஒரு ொதாரை 
மனிதர் ஒரு தீனார் செலுத்த பவண்டும்; வர்த்தகர்களும், தங்க 
மற்றும் சவள்ளிச் சுரங்க உரிறமயாளர்களும், செல்வந்தர்களும் 

பன்னிரண்டு தீனார் செலுத்த பவண்டும். எனினும் பிை 
பதெத்தவர்களும், வபீடா பவறு அறெயாச் சொத்பதா 

இல்லாதிருப்பவர்களும் வரி செலுத்த பவண்டியதில்றல; ஒரு 
மனிதர் அனந்தரமாக சொத்சதான்றைப் சபறுவாராயின், 

அதற்சகனத் தரீ்மானிக்கப்பட்ட சதாறகசயான்றை திறைபெரிக்கு 
வழங்க பவண்டும். 

 

இஸ்லாத்தின் எதிரிகபளாடு யுத்தம் புரிவது கிைிஸ்தவர்களுக்குக் 
கடறமயில்றல. எனினும் எதிரிகள் கிைிஸ்தவர்கறளத் தாக்கும் 
பபாது முஹம்மதியர்கள் அவர்களுக்கு உதவ மறுக்கக் கூடாது; 

பதறவப்படுமாயின், குதிறரகறளயும் ஆயுதங்கறளயும் வழங்கி 
அவர்களுக்கு உதவுவபதாடு, புைத்பதயிருந்து வரும் தீங்குகறள 

விட்டு அவர்கறளப் பாதுகாத்து அறமதி பபை பவண்டும். 
அல்லாஹ் தன் நாட்டப்படி கிைிஸ்தவர்கறள விசுவாெம் 

சகாள்ளச் செய்யும் வறர, முஸ்லிம்களாக மாறும்படி அவர்கள் 
கட்டாயப் படுத்தப்படக் கூடாது. 

 

கிைிஸ்தவப் சபண்கறள இஸ்லாத்றத ஏற்குமாறு 
முஹம்மதிய்யர்கள் நிர்ப்பந்திக்கலாகாது. எனினும் அவர்கள் 

தாமாகபவ இஸ்லாத்றதத் தழுவ முன்வந்தால், 
முஹம்மதியர்கள் அவர்கறள அன்பாக நடத்த பவண்டும். 

 

ஒரு முஹம்மதியறர திருமைம் செய்யும் கிைிஸ்தவப் சபண் 
இஸ்லாத்றத தழுவ விரும்பா விடில், அவளது மத 

நம்பிக்றகப்படி அவளது ஆலயத்தில் வழிபடுவதற்கு சுதந்திரம் 
உண்டு; அவளது கைவன் அவளுடன் மதத்றதக் காரைமாக 

றவத்து முறையீனமாக நடந்து சகாள்ளக் கூடாது. 
 

எவராவது இக்கட்டறளக்குப் பைிய மறுப்பாராயின், அவர் 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூதருக்குபம பைிய மறுக்கிைார்; 

சபரும் குற்ைமிறழத்தவராகவும் மாறுகிைார். 
நஸபரயர்கள் ஒரு பதவாலயத்றதக் கட்ட விரும்பினால் 

முஹம்மதிய அயலவர்கள் அவர்களுக்கு உதவ பவண்டும்; 
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ஏசனனில் கிைிஸ்தவர்கள் எமக்கு கட்டுப்பட்டிருப்பவர்கள்; 

எம்றம நாடி வந்தவர்கள்; அறமதிறயயும் அன்றபயும் பவண்டி 
நிற்பவர்கள். 

 

கிைிஸ்தவர்களுக்கு மத்தியில் கற்ைைிந்த-மகத்தான மனிதர் 
ஒருவர் இருந்தால், முஹம்மதியர்கள் அவரது மாண்பு குைித்துப் 

சபாைாறம சகாள்ளாமல் மதிப்பளிக்க பவண்டும். 
 

கிைிஸ்தவர்களுடன் கனிவும் நியாயமும் இன்ைி நடந்து 
சகாள்பவர் அல்லாஹ்வின் தூதருக்குக் கட்டுப்படாத குற்ைத்துக்கு 

ஆளாகி விடுவார். 
 

கிைிஸ்தவர்கள் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளுக்குப் புகலிடம் 
வழங்கபவா, குதிறர அல்லது ஆயுதம் அல்லது பவறு வறகயான 

உதவி எதறனயும் வழங்கபவா கூடாது. 
 

ஒரு முஹம்மதியருக்குத் பதறவபயற்படும் பட்ெத்தில், 
கிைிஸ்தவர்கள் மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் உபொரம் 
வழங்குவபதாடு, எதிரிகளிடமிருந்தும் அபயமளிக்க பவண்டும். 

 

பமலும், கிைிஸ்தவர்கள் முஹம்மதியப் சபண்கறளயும் 
ெிறுவர்கறளயும் பாதுகாக்க பவண்டும்; அவர்கறள எதிரிகளிடம் 

ஒப்பறடக்கபவா, எதிரிகள் 

காணும்படி றவத்திருக்கபவா கூடாது. 
இந்நிபந்தறனகறளக் கறடப்பிடிக்க நஸபரயர்கள் தவறும் 
பட்ெத்தில், பாதுகாக்கப்படுவதற்கான தங்கள் உரிறமறய 

அவர்கள் இழப்பபதாடு இந்த உடன்படிக்றகயும் 
செல்லுபடியற்ைதாகி விடும். 

 

இவ்வாவைம் பாதுகாத்து றவக்கப்படும் சபாருட்டு கிைிஸ்தவ 
தறலவரிடமும் பதவாலய தறலறம தர்ம கர்த்தாவிடமும் 

ஒப்பறடக்கப்பட பவண்டும். 
 

ஒப்பமிட்படார்: 
அபூ பக்கர் அஸ்-ஸித்தீக்; உமர் இப்னுல் கத்தாப்; உஸ்மான் பின் 
அப்பான்; அலீ பின் அபீ தாலிப்; முஆவியா பின் அபீ ஸுப்யான்; 

அபூ அல் தர்தா; அபூ தர்; அபூ பைாஹ்; அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத்; அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ்; ஹம்ஸா பின் அப்தில் 

முத்தலிப்; ஃபழ்ல் பின் அப்பாஸ்; அஸ்-ஸுறபர் இப்னுல் 
அவ்வாம்; தல்ஹா பின் அப்தில்லாஹ்; ஸஅத் பின் முஆத்; ஸஅத் 
பின் உபாதா; தாபித் பின் றகஸ்; யஸீத் பின் தாபித்; அப்துல்லாஹ் 
பின் யஸீத்; ஸஹ்ல் பின் ஸுஃப்யா (அல்லது ஸிஃபா); உஸ்மான் 
பின் மழ்ஊன்; தாவூத் பின்  பீஹ்; அபுல் ஆலியா; அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் பின் அல் காழீ; அபூ ஹுறதஃபா; இப்னு ஆஸிர்; பின் 

ைபீஆ; அம்மார் பின் யாஸிர்; ஹாஷிம் பின் ஆஸியா; ஹஸ்ஸான் 
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பின் தாபித்; கஅப் பின் கஅப்; கஅப் பின் மாலிக்;  அஃபர் பின் அபீ 
தாலிப் (அறனவர் மீதும் அல்லாஹ்வின் ொந்தி உண்டாவதாக!) 

 

இவ்வுடன்படிக்றக ஹிஜ்ரி நான்காம் வருடத்தின் நான்காம் மாத 
நிறைவில் திங்களன்று இறைத்தூதர் முஹம்மத் கூை, முஆவியா 

பின் அபீ ஸுஃப்யானால் மதீனாவில் எழுதப்பட்டது. 
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ஒப்புதல் 

 

தூதர் முஹம்மத் 

உலக கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 
உடன்படிக்றககள் 

 

“இவ்விவரைம் முஸ்லிம் மற்றும் கிைிஸ்தவ ெமுதாயங்கறள 
ஐக்கியப்படுத்தும் ெக்திறயக் சகாண்டிருக்கிைது. அைிவார்ந்த 
இப்பைியின் சவளியீடு காலப் சபாருத்தமுறடயது. பரஸ்பர 
மரியாறதறயயும் மத சுதந்திரத்றதயும் ஊக்குவிப்பதற்கான 
தீர்மானகரமான உள்ளடக்கத்றத இது சகாண்டிருக்கிைது”. 

 

- இமாம் றபஸல் அப்துல் ைஊப், தறலவர், சகார்படாபா 
முன்சனடுப்பு- 

 

“ப ான் அன்ட்ரூ பமாபைா இப்ைாஹமீிய மதங்கள் பற்ைிய 
ஆய்வுக்கான தனது பங்களிப்பில், முஸ்லிம்கறளயும் 

கிைிஸ்தவர்கறளயும் ஒன்ைிறைப்பதற்கு தூதர் முஹம்மத் 
எவ்வாறு விருந்பதாம்பல் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்குதல் மீதான 
தனது பாறலவன அனுபவத்றத பிரபயாகித்தார் என்ை கறதறய 

சொல்கிைார்”. 

 

-ப ாஸஃப் ஹாப்ஸ், மிஸூரி பல்கறலக்கழகம்- 
 

“உடன்பிைப்புகள் பபான்று ஒன்ைாகச் பெர்ந்து வாழ கற்றுக் 
சகாள்வதா அல்லது முட்டாள்கள் பபான்று ஒன்ைாகச் செத்து 

மடிவதா என்பது பற்ைி 
முன்சனப்பபாறதயும் விட அதிகமாக இன்று நாம் 
ெிந்திக்கிபைாம். தூதர் முஹம்மதினால் கிைிஸ்தவ 

ெமூகங்களுக்காக எழுதப்பட்ட இக்கடிதங்கள், 
அல்லாஹ்வின்  னங்களாகவும், பரஸ்பர நண்பர்களாகவும், 
அயலவர்களாகவும், இச்ெிைிய கிரகத்தின் காவலர்களாகவும் 
ஒன்ைிறைந்து வாழ்வதற்கான உந்து ெக்திறய முஸ்லிம்கள், 
கிைிஸ்தவர்கள் ஆகிய நம் இரு ொராருக்கும் தரவல்லறவ”. 

- ஒமிட் ெஃப்ல், வட கபராலினா பல்கறலக்கழகம்- 
 

“முஸ்லிம் உலகின் கலாொர, மத வரலாற்ைிலும், 

இஸ்லாத்திற்கும் கிைிஸ்தவத்துக்கும் இறடயிலான கலாொர 
உைவிலும் ஆர்வம் சகாண்டிருப்பபாருக்கு ‘தூதர் முஹம்மதின் 
உடன்படிக்றககள்…’ பயன்மிக்க மூலாதாரமாகும். பவறுபட்ட 

நாகரிகங்களுக்கிறடயிலான ெகிப்புத் தன்றமறயயும், 



53 
 

நல்சலண்ைத்றதயும், ெிைந்த புரிதறலயும் பலப்படுத்த இது மிக 
உதவும்; பமலதிக ஆய்வுகளுக்கான புதிய திறெகறளயும் திைந்து 

விடும்”. 

 

-அயிடா கஸிபமாவா, பாகு மாநிலப் பல்கறலக்கழகம்- 
 

“இம்முன்னைிப் பைியில் பபராெிரியர் பமாபைா முதலிட்டுள்ள 
கடும் உறழப்பின் மூலமும் அர்ப்பைத்தின் மூலமும் இஸ்லாமிய 

கற்றககள் ொர்ந்த மாைவர்களதும், வல்லுனர்களதும் 
கவனத்றத நிச்ெயம் கவர்ந்திழுப்பார். உண்றமயில் இந்நூல் 

கிைிஸ்தவம், யூதம், இஸ்லாம் ஆகிய மூன்று இப்ைாஹமீிய பவத 
சவளிப்பாடு ொர்ந்த மதங்களுக்கும் இறடயிலான உைறவ 

மீள்பரிெலீறன செய்வதற்கான உண்றமயான அறழப்பாகும்”. 

 

-அமர் செல்லாம், முதலாம் முஹம்மத் பல்கறலக்கழகம்- 
 

“ ‘உலக கிைிஸ்தவர்களுடன் தூதர் முஹம்மத் செய்த 
உடன்படிக்றககள்’ என்ை ப ான் அன்ட்ரூ பமாபைாவின் 

நூலாக்கம் கவனத்றத ஈரக்குசமாரு புதிர்”. 
 

-கபரன் சலஸ்லீ சஹர்னான்சடஸ், ஒன் இஸ்லாம்- 
 

“இவ்சவாப்பந்தங்கள் முன்றவக்கும் தர அளவடீுகள் தூதரின் 
காலத்தில் மட்டுமன்ைி நமது காலத்திலும் 

முன்பனற்ைகரமானறவயாகபவ பதான்றுகின்ைன”. 

 

-அன்னா மாரியா மார்சடலி, ஆபிரிக்க மற்றும் கிழக்கு 
பதெங்களுக்கான இத்தாலிய நிறுவனம்- 

 

“இந்நூலானது இஸ்லாத்தின் மூன்ைாவது அடிப்பறட 
மூலாதாரமாக இருக்கத் தக்கதான ஒன்றை 

ஆவைப்படுத்துகிைது: ‘இப்ைாஹமீிய மதங்கறளப் பின்பற்றும் 
மக்களுக்கு மத்தியிலான இறைத்தூதரின் ஒப்பந்தங்களும் 

உடன்படிக்றககளும்’ என்பபத அது. டாக்டர் பமாபைா யூதர்கள், 

கிைிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்கள் என்பபாருக்கிறடயிலான 
அறமதியான ெகவாழ்வுக்கு கட்டறளயிடுகின்ை அொதாரை 

முக்கியத்துவம் சகாண்ட முடிவுகறள முன்சகாண்டு வருகிைார். 
மட்டுமன்ைி, தூதரும் அவறரப் பின்பற்ைிபயாரும் 

கிைிஸ்தவர்கறளயும் யூதர்கறளயும் சவறும் ெகிப்புத்தன்றம 

என்ை நிறலறய சவகுதூரம் தாண்டி எவ்வாறு சகௌரவமாகவும் 
அக்கறையுடனும் நடத்தினார்கள் என்பறத ஒப்பிட்டு பநாக்க 

உதவும் வறகயில் பல சமாழிசபயர்ப்புகறளயும இதில் 
உள்ளடக்கியுள்ளார்”. 

 

-பிரிட்ச ற் புளும்ஃபீல்ட், சநப்ைாஸ்கா பல்கறலக்கழகம்- 
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“இந்த உடன்படிக்றககள் சவறும் வரலாற்று ஆவைங்களல்ல; 

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வறரயான அறனத்து முஸ்லிம்கறளயும் 
சதாடர்ந்து கட்டுப் படுத்துபறவ. டாக்டர் பமாபைாவின் பைி 

இஸ்லாமிய சபாது ெர்வபதெ ெட்டத்துக்கான புதிய 
அடிவானசமான்றைத் துலக்கியிருப்பபதாடு, 

இவ்வுடன்படிக்றககள் சதாடர்பான அைிவார்ந்த விொரறைகள் 
இன்னும் பமற்சகாள்ளப்படுவதற்கும் ஊக்கமளித்துள்ளது”. 

 

-ஹிஷாம் எம். ைமழான் எஸ். ப . டி., கிவன்ற்சலன் 
பாலிசடக்னிக் பல்கறலக்கழகம்- 

 

“‘தூதர் முஹம்மதின் உடன்படிக்றககள்…’ காலப் சபாருத்தமும் 
கூர்றமயும் சகாண்டபதார் முன்பனாடி ஆய்வு. தூதர் 

முஹம்மதின் ெிந்தறனகறளயும் சகாள்றககறளயும் அது 
சவளிச்ெம் பபாட்டுக் காண்பிக்கிைது”. 

 

-முஹம்மத் அல்-பகாபஷ, முதலாம் முஹம்மத் பல்கறலக்கழகம்- 
 

“இது குைிப்பிடத்தக்கசதாரு புலறமத்துவப் பங்களிப்பு. தூதர் 
முஹம்மத் செய்த உடன்படிக்றககளுக்கான இத்சதாகுப்பு, 

தற்பபாது பரவலாகக் கிறடக்க 

வழிசெய்யப் பட்டுள்ளது. இது அன்னாரது உறரகளின் பிரிக்க 
முடியாத கூசைான்ைாக அறமகிைது; ஏசனனில், 

முஸ்லிமல்லாபதார் பற்ைி குைிப்பாகவும், கிைிஸ்தவர்கள் பற்ைி 
பிரதானமாகவும் இது கவனம் செலுத்துகிைது”. 

 

- முஹம்மத் ரிழா ஃபக்ர் ரூஹானி, கும் பல்கறலக்கழகம்- 
 

“கலந்துறரயால் மற்றும் பரஸ்பரப் புரிந்துைர்வு என்பவற்றை 
வரபவற்கின்ைசதாரு மதம் பற்ைிச் ெிந்திக்குமாறு இஸ்லாத்தின் 

மீது ஆர்வம் 

சகாண்டுள்ள அறனத்து அைிஞர்கறளயும் டாக்டர் பமாபைா 
தனது பாரம்பரிய அரபு சமாழித் பதர்ச்ெி சகாண்டும், இஸ்லாமிய 
முதுெம் பற்ைிய பன்முக அைிவு சகாண்டும் சவளிப்பறடயாகவும் 

அச்ெமின்ைியும் அறழப்பு விடுக்கிைார். இஸ்லாம் பற்ைிய 
உண்றம நிறலறய அைிய அவாவுகின்ை திைந்த மனமுள்ள 

ஒவ்சவாரு வாெகரின் புத்தக அலுமாரியில் இருக்க பவண்டியது 
இவரது நூல்”. 

 

-ஸஈத் சமன்தக், முதலாம் முஹம்மத் பல்கறலக்கழகம்- 
 

“மார்டின் லூதர் கிங் தனது ‘பிர்மிங்ஹாம் ெிறையிலிருந்து ஒரு 
மடல்’ மூலமாக செய்தறத ப ான் அன்ட்ரூ பமாபைா இந்நூல் 

மூலமாக செய்திருக்கிைார்; மக்கள் தாங்கள் நம்பச் 
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செய்யப்பட்டிருக்கும் நிறலப்பாட்டிலிருந்து விலகி நிற்குமாறு 
அறழக்கிைார்; ‘இபதா உள்ளன உடன்படிக்றககள். இவற்றைப் 

படியுங்கள்; இவற்றுக்கு மதிப்பளியுங்கள்; தூதரின் பநாக்கத்றத 
ெங்றகப் படுத்துங்கள்!’ எனக் கூறுகிைார்”. 

 

-பர்பரா காஸ்லட்டன். ‘அைபு சமாழி, இஸ்லாம், அல்லாஹ் பற்ைிய 
அகராதி’ யின் இறை ஆெிரியர்- 

 

“அற்புதமானபதார் அைிவார்ந்த எழுத்தாக்கம்”. 

 

-க்பைக் கான்ஸிறடன்,ஹஃபிங்டன் பபாஸ்ட்- 
 

“ெிந்தறனக்குரிய, எடுத்தாளத்தக்க, அைிவார்ந்த ‘தூதர் முஹம்மத் 
உலக கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த ஒப்பந்தங்கள்’ என்ை 

இவ்வாக்கமானது மரியாறத, 

ெகிப்புத்தன்றம முதலிய சகாள்றககள் மீது கட்டறமந்த 
மார்க்கமாக இஸ்லாத்றதப் புரிந்து சகாள்வதற்கான 

முக்கியமான ொன்றை முன்றவக்கிைது”. 

 

-டான் வில்கின்ஸன், பசதபயாஸ் (PATHEOS)- 

உடன்படிக்றக முன்சனடுப்பு 

 

தற்பபாது உலறக அழிவுக்குள் தள்ளிக் சகாண்டிருக்கும்  

காட்டுமிராண்டித் தனமான பமாதல்கறள எதிர்சகாள்ளும் 
வறகயில், “தூதர் முஹம்மத் உலகக் கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 
உடன்படிக்றககள்” என்ை நூலின் சவளியீடு ஏற்படுத்தித் தந்த 
அரிய வாய்ப்றபப் பயன்படுத்தி ‘உடன்படிக்றக முன்சனடுப்பு’ 

ஒன்றைத் சதாடங்கி 
 

றவப்பதற்கு ஆர்வமுள்ள முஸ்லிம்கள் விரும்பினர்; அறனத்து 
ெட்டவாக்க மற்றும் ஆன்மீகப் பள்ளிகறளயும் பெர்ந்த, 

ஸுன்னகீ்கள், ஷீஆக்கள், 

ஸுஃபீக்கள், அைிஞர்கள், அைிஞரல்லாபதார் முதலிய எல்லாத் 
தரப்பு முஸ்லிம்களும் தங்களது சபயர்கறள பின்வரும் 

பிரகடனத்துடன் இறைக்க பவண்டும் என அம்முன்சனடுப்பு 
பகட்டுக் சகாள்கிைது: 

 

“கீபழ றகசயாப்பமிடும் நாங்கள், தூதர் முஹம்மத் 
(அன்னார் மீது ொந்தியும் அருளும் உண்டாவதாக!) 

உலகக் கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்து சகாண்ட 
ஒப்பந்தங்களின் ஆன்மாபவாடும் எழுத்துகபளாடும் 

எம்றமப் பிறைத்துக் சகாள்கிபைாம்; 
இவ்வுடன்படிக்றககள் நம்பகமானறவ என ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்டால், ஷரீஆவின் ெட்ட பலத்றத அறவ 

சபறும் என்ை புரிதல் எம்மிடம் உண்டு; ஷரீஆவிலுள்ள -



56 
 

பாரம்பரியமாகவும் ெரியாகவும் வியாக்கியானம் 
செய்யப்பட்டுள்ள- எதுவும் இவற்றுடன் என்றுபம 

முரண்பட்டதில்றல என்பறதயும் நாம் 
புரிந்திருக்கிபைாம். இன்று உலகின் நாலா திக்கிலும் 

பரவிக் கிடக்கும் பயம், நாத்திகம், கடும்பபாக்கு 
மதச்ொர்பின்றம, பபாலி மதபக்தி என்பவற்ைினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ைவறகயில் முஸ்லிம்களாகிய 
நாம் அனுபவிக்கும் துன்பத்தினூடாக 

கிைிஸ்தவர்களாகிய உங்களது துன்பத்றதயும் புரிந்து 
சகாள்கிபைாம்; அவ்வாைான உங்களது துன்பம் பற்ைி 
ஆழ்ந்து ெிந்திப்பதனூடாக எங்களது துன்பம் பற்ைிய 
ஆழ்ந்த பிரக்றஞயும் எங்களுக்கு கிறடத்திருக்கிைது. 

கருறையாளர்களுக்சகல்லாம் பமலான 
கருறையாளன் நல்லவர்களதும் அப்பாவி மக்களதும் 

துன்பங்கறளத் துறடப்பானாக! இறைத்தூதர் 
முஹம்மத் கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த 

உடன்படிக்றகயின் ஆன்மாறவயும் வார்த்றதகறளயும் 
அவர்களுடனான எமது அறனத்து நடவடிக்றககளிலும் 
-அவனது நாட்டத்துக்கு முற்ைாக பைிந்த நிறலயில்- 

பின்பற்றுவதற்கு ஆற்ைல் தருவானாக! அளவற்ை 
அன்பும் நிகரற்ை அருளும் நிறைந்த அல்லாஹ்வின் 

சபயரால் (இதறனக் பகட்கிபைாம்). ெர்வ புகழும் 
அகிலங்கறள ரட்ெித்துப் பபாஷிக்கும் அல்லாஹ்வுக்பக 

உரியது!” 

 

இப்பிரகடனத்றதயும், எமக்குக் கிறடக்கப் சபறுகின்ை ஒப்புதல் 
குைிப்புகறளயும் ‘தூதர் முஹம்மத் உலகக் கிைிஸ்தவர்களுடன் 

செய்த உடன்படிக்றக’களுடன் பெர்த்து மத்திய கிழக்கிலும் 
ஆபிரிக்காவிலும் உலகின் பவறு பல பாகங்களிலும் உள்ள 

கிைிஸ்தவத் தறலவர்களுக்கு அனுப்பி றவப்பபாம்; அவர்களில் 
பலரது ெமூகங்கள் இன்று முஸ்லிம் ‘கடும் பபாக்காளர்’களது 

தீவிரத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கின்ைன. கடந்த காலத்தில் 
இஸ்லாத்தின் சபயரால் இறழக்கப்பட்ட குண்டுத் 

தாக்குதல்கறளயும் சகாடூரப் படுசகாறலகறளயும் 
எதிர்காலத்தில் நிகழச் ொத்தியமான அவலங்கறளயும் 

(அவ்வாறு நிகழ்ந்து 

விடாமல் அல்லாஹ் தடுப்பானாக!) கவனத்தில் சகாள்ளும் பபாது 
நாம் இவ்வாறு கூறுதல் மிகத் தகும்: பமற்கு நாடுகளில் வாழும் 

முஸ்லிமல்லாத மக்கள் திரளின் மனதில் இஸ்லாமியப் 
பயங்கரவாதமானது முழு இஸ்லாமுமாக 

அறடயாளப்படுத்தப்படுவறத தடுப்பதற்கு முஸ்லிம்கள் 
எறதயாவது செய்பதயாக பவண்டும் என்ை கால சூழநிறல 
வரலாற்ைில் எப்பபாதாவது காைப்பட்டிருக்குமாயின், அது 

தற்காலமாகத்தான் இருக்கும். கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக 
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பமற்குலகுடனான எல்லாத் சதாடர்புகளிலும் ஏைக்குறைய 
இஸ்லாபம பதாற்கும் தரப்பாக இருந்து வந்திருக்கிைது; 

மட்டுமன்ைி இன்று அது உள்ளும் புைமுமாக தயவு 
தாட்ெண்யமற்ை தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிைது. 

 

அப்படியாயின், ெமகாலக் கிைிஸ்தவர்களது துயரங்கள் குைித்த 
சபாதுக் கவனத்றத முஸ்லிம்கள் ஈர்க்க பவண்டிய 

அவெியம்தான் என்ன?! 

 

சபருமளவு இரங்கத் தகு நிறலயில் இருப்பவர்கள் தம் பபான்று 
துன்பப்படும் பிைர் மீது இரக்கம் காட்டுவதானது ஒரு ெக்தி 

வாய்ந்த, தீரம் மிக்க செயலாக இருக்கும் என்பது இதற்கு ஒரு 
காரைமாகும். பகாரிக்றககபளாடு வருபவர்கள் தங்கறள விட்டு 

மக்கறள தூரமாக்கிக் சகாள்கின்ைனர்; உதவி சகாண்டு 
வருபவர்கபள அவர்கறள தம் பக்கம் ஈர்த்துக் சகாள்கின்ைனர். 

 

“ஆனால் நாங்கள் எல்பலாரும் பயங்கரவாதிகள் இல்றல!” என 
சவறுமபன கண்டனப் பபரைி நடாத்தும் நிறலக்கு அப்பால் 

முஸ்லிம்கள் நகர பவண்டிய பநரம் இது; ஏசனனில் இத்தறகய 
வாெகம் -முற்ைிலும் சதளிவான உண்றமயாக இருந்தாலும்- 

முஸ்லிமல்லாத பலறரப் சபாறுத்தவறர (அவர்கள் நம்பினாலும் 
நம்பா விட்டாலும்) அது ஒரு தற்காப்பு வறளயம் மட்டுபம. 
எனபவ, இன்று மிகத் தவைாக வழிநடாத்தப் படுகின்ை ெில 

‘முஸ்லிம்களால்’ தாக்கப்படுகின்ை அறமதி வழிக் 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வறகயிலான தவீிரமான, 

உயிர்ப்புள்ள சபாது நிறலப்பாசடான்றை முஸ்லிம்கள் எடுக்க 
பவண்டும்; இறைத்தூதர் முஹம்மதின் பநரடி வார்த்றதகறளக் 

சகாண்ட -புதிதாக கண்சடடுக்கப்பட்ட ஆவைங்களின் 
அடிப்பறடயில்- அன்னாரின் சபயர் சகாண்பட இதறன அவர்கள் 

செய்ய பவண்டும் (அன்னார் மீது ொந்தியும் அருளும் 
உண்டாவதாக!). 

 

அல்லாஹ்வின் உதவியால், இத்திட்டம் மூன்று நல்ல 
விறளவுகறள ஏற்படுத்தும்; முக்கியத்துவ அடிப்பறடயில் 
அவற்றை இவ்வாறு நாம் ஏறு வரிறெப்படுத்த முடியும்: 

 

1. முஸ்லிம்கறளப் பற்ைிய ொதகமான அபிப்பிராயம் ஒன்றை 
இன்னும் மானிட உைர் திைனுடன் வாழ்ந்து 

சகாண்டிருப்பபாருக்கு வழங்குதல். 
 

2. ெில உயிர்கறளயாவது காப்பாற்ை முடிதல். 
3. அல்லாஹ் தனது தூதர் முஹம்மத் (அன்னார் மீது ொந்தியும் 

அருளும் உண்டாவதாக!) மூலமாக அனுப்பிய சதளிவான 
கட்டறளக்பகற்ப செயல்படுவது அவனது 
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பார்றவயில் சபறுமதி மிக்க விடயமாக இருத்தல். 
 

 

ெமாதானம் என்பது ெமாதான உைர்வுகறள ஏற்படுத்திக் 
சகாள்வதனாபலா, பிரத்திபயக ெமாதானக் கூட்டங்களுக்கு 
பிரென்னமாவதனாபலா ஈட்டப்படுவதில்றல; எப்பபாதும் 

இறைநிறனவுடன் நின்று, பிரச்ெிறனக்கு முகம் சகாடுப்பதாலும் 
சதாடர்ச்ெியாக தாக்குப் பிடிப்பதாலுபம அது எட்டப்படுகிைது. 

மூபலாபாய நலனும், தார்மீக பநர்றமயும், சதய்வகீக் 
கட்டறளயும் சதளிவாகக் குவிந்து ஒரு குைித்த செயற்பாட்றட 
பநாக்கி சநம்புதல் என்பது மிக அரிதானசதாரு நிகழ்வு; இந்த 
உடன்படிக்றக முன்சனடுப்பானது அத்தறகயசதாரு குவிறவப் 

பிரதிநிதித்துவம் செய்கிைது என நம்புகிபைாம். நீங்கள் ஒரு 
முஸ்லிமாக இருந்தால் ‘தூதர் முஹம்மத் உலகக் 

கிைிஸ்தவர்களுடன் செய்த உடன்படிக்றக’கறள வாெித்த பிைகு, 

உங்கள் மனச்ொட்ெிப் பிரகாரம் இம்முன்சனடுப்பில் உங்கள் 
சபயறரயும் தாரளமாக இறைக்கலாம். உங்களுக்காக பவறு 

யாரும் தீர்மானம் செய்ய முடியாது என்பறதயும், எவ்வறகயிலும் 
உங்கறள நிர்ப்பந்திக்க முடியாது என்பறதயும் மனங் சகாள்க; 
‘ென்மார்க்க விவகாரத்தில் எவருக்குபம நிர்ப்பந்தம் இல்றல’. 

www.covenantsoftheprophet.org 


